
 

 



 

 

  األرشيف اجلامعاألرشيف اجلامع
  أسد اإلسالمأسد اإلسالملكلمات و خطابات لكلمات و خطابات 

  

  أَبو مصعٍب الزرقَاِويأَبو مصعٍب الزرقَاِويالشيخ الشيخ 
))هِحمرهِحماهللا اهللار ((  

  

  كما نِشرت و بالترتيب الزمينكما نِشرت و بالترتيب الزمين
  

  ))، الطبعة األوىل، الطبعة األوىلاألولاألولاإلصدار اإلصدار ((  
  

   هـ هـ١٤٢٧١٤٢٧  وىلوىلاألاألمجادى مجادى   ١٤١٤
   م م٢٠٠٦٢٠٠٦  حزيرانحزيران//نيونيويويو  ١٠١٠

  

  ::األرشيفاألرشيفحيوي حيوي و و 
  

  ،،٤١٤١ و عددها  و عددها يخيخالشالش و رسائل و خطابات  و رسائل و خطابات تت كلما كلمامجيعمجيع
 ..للملِف الكامل للبيانات و املقاالت املتعلقة بإستشهادهللملِف الكامل للبيانات و املقاالت املتعلقة بإستشهاده  باإلضافةباإلضافة



 

 

  فهرس اخلطاباتفهرس اخلطابات
  

 ١...............إفَادةُ أَِسٍري؛ و يا قَوِم ماِلي أَدعوكُم ِإىل النجاِة وتدعونِني ِإىل الناِر ٠١
 ١٧.........................ِرسالةٌ ِإىل عشاِئِر بِني حسٍن؛ يا قَوِم أَِجيبوا داِعي اِهللا ٠٢
 ٣٢.............................................................ِإلْحق ِبالقاِفلة ٠٣
 ٥٨...................ِرسالةٌ ِمن أِبي مصعٍب الزرقَاِوي ِإىل الشيِخ أُسامة بن الِدنَ ٠٤
 ٧٧...........ِمن أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي ِإىل أُمِتي الغاِليِة؛ خري أُمٍة أُخِرجت ِللناِس ٠٥
 ٩٢...................تفِْجري مقَر املُخابراِت؛ الرد على كَِذِب املُخابراِت اُألردِنيِة ٠٦
 ٩٦..........................كَِلمةٌ قَِصريةٌ؛ كَِلمةٌ ِفي شِريِط نحِر ِنيكُوالس ِبريغْ ٠٧
٠٨ كوؤسا يِبم ِشربِد اِهللا الثَّاِني؛ أَبنِّ عِلكَلبِ اُألرد قَاِويرٍب الزعصأَِبي م ١٠٠....ِمن 
 ١٠٤.....رثَاٌء؛ الشيخ أَبو مصعٍب الزرقَاِوي يرِثي أَبا البراِء الكُويِتي فَيصل املِطِريي ٠٩
 ١٠٧.....................................................!ِعندما يبِكي الرجالُ ١٠
 ١١٤..............................خذِِّلنيوصايا هامةٌ ِللمجاِهِدين، والرد على املُ ١١
 ١٤١................................املَوِقف الشرِعي ِمن حكُومِة كَرزاي الِعراِق ١٢
 ١٤٩..........."ِرياح النصِر" كَِلمةٌ قَِصريةٌ؛ كَِلمةُ الشيِخ أَِبي مصعٍب عرب شِريِط  ١٣
 ١٥٣...........................................أَيـــن أَهــلُ املُروَءاِت؟ ١٤
 ١٦٦...رثَاٌء؛ الشيخ أَبو مصعٍب الزرقَاِوي يرِثي الشيخ أَِبي أَنٍس الشاِمي رِحمه اُهللا ١٥
 ١٦٩........................نحِر أَلَن آرِمسترونجكَِلمةٌ قَِصريةٌ؛ كَِلمةٌ ِفي شِريِط  ١٦
 ١٧٤.....................بيانٌ؛ البيعةُ ِلتنِظيِم القَاِعدِة ِبِقيادِة الشيِخ أُسامة بن الِدنَ ١٧
 ١٧٧................................ِرسالةٌ ِإىل اُألمِة و املُجاِهِدين داِخلَ الفَلُّوجِة ١٨
 ١٨١.........................كَِلمةٌ قَِصريةٌ؛ ِرسالَةٌ ِإىل املُجاِهِدين خاِرج الفَلُّوجِة ١٩
 ١٨٣..................................وكَذَِلك الرسلُ تبتلَى ثُم تكُونُ لَها العاِقبةُ ٢٠
 ٢١١..................................................ملُجِرِمنيوِلتستِبني سِبيلُ ا ٢١



 

 

 فهرس اخلطاباتفهرس اخلطابات

 
 ٢٣٠..........................................الشدةُ الشدةُ... يا أَهلَ اِإلسالِم  ٢٢
٢٣ ـَـلْـقَـِمي ـَاد أَحفَاد ابِن الع  ٢٣٩.....................................و ع
 ٢٦٩................................................أَِمِريِهِرسالَةٌ ِمن جنِدي ِإىل  ٢٤
٢٥ ودشبِد اِهللا الريِخ عاِد الشِباسِتشه رشبي رقَاِويٍب الزصعو مانٌ؛ أَبي٢٧٧...........ب 
 ٢٨٠........................................دعوا عِطيةَ اللَِّه فَهو أَعلم ِبما يقُولُ ٢٦
٢٧ ـيـَا ح  ٢٨٨....................................أَيـنـقُـص الـديـن وأَن
 ٣٢٦..............بيانٌ وتوِضيح ملَا أَثَاره الشيخ املَقِدِسي ِفي ِلقَاِئِه مع قَناِة اجلَِزيرِة ٢٨
٢٩ م مهرضراِت ال ياضحِسلِسلَةُ ممذَلَهخ ِة: نورالطَّاِئفَِة املَنص رالُ؛ قَد٣٤١......الِقت 
 ٣٧٨.............كَِلمةٌ ِللشيِخ املُجاِهِد أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي حولَ أَحداِث تلعفَر ٣٠
 ٣٨٣..............................................ِههذَا بيانٌ للناِس و ِلينذَروا ِب ٣١
٣٢ مذَلَهن خم مهرضراِت ال ياضحا: ِسلِسلَةُ ملَن وِلِه أَنفَعسر ةُ اِهللا واِعيطَو ٣٩٠....و 
٣٣ مذَلَهخ نم مهرضراِت ال ياضحِر: ِسلِسلَةُ ملى اجلَمونَ ع٤٢٠.............القَاِبض 
٣٤ مذَلَهخ نم مهرضراِت ال ياضحِسلِسلَةُ م :أَِم اللَّه لَمأَع مت٤٣٧.............قُلْ أَأَن 
٣٥ مذَلَهخ نم مهرضراِت ال ياضحِسلِسلَةُ م :هوخشأنْ ت اُهللا أحق ٤٥٧............و 
٣٦ الْكَِرمي ِزيزالْع أَنت كِإن ٤٨١...............................................ذُق 
٣٧ اللّه مكِْفيكَهي٤٩٣.........................................................فَس 
 ٥١٥.........................................................هذَا بالغٌ للناِس ٣٨
 ٥٢٥...................اجلُزُء اَألولُ: تاك حِديثُ الراِفضِةِسلِسلَةُ محاضراِت هلْ أَ ٣٩
 ٥٦٠...................اجلُزُء الثَّاِني: ِسلِسلَةُ محاضراِت هلْ أَتاك حِديثُ الراِفضِة ٤٠
 ٥٩٦..................زُء الثَّاِلثُاجلُ: ِسلِسلَةُ محاضراِت هلْ أَتاك حِديثُ الراِفضِة ٤١

  



 

١ 

 األولاخلطاب 

 

  إفَادةُ أَِسٍري؛إفَادةُ أَِسٍري؛
  و يا قَوِم ماِلي أَدعوكُم ِإىل النجاِةو يا قَوِم ماِلي أَدعوكُم ِإىل النجاِة

  !!وتدعونِني ِإىل الناِروتدعونِني ِإىل الناِر
 

  هـ١٤١٤ ذو القعدة ٤
  م١٩٩٤ نيسان/أبريل ١٥

 
 ِبقَلَِم الشيخ
 )رِحمه اهللا (أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي

 
 
 وألقاها أمام ، اهللارمحه )أبو مصعب الزرقاوي(ها ااهد أمحد اخلاليلة هذه كلمات كتب [

احملكمة العسكرية يف األردن، وا كشف للطواغيت وأذنام أصل دعوة املسلم يف هذا 
ِكالعصر وكل عصر، حو مل يعلم حينها إنه يف غضون عشرة  سنة١٥ عليه يف حينه م ،

اإلسالم الذي مرغ بأنف أمريكا التراب و إنه بإميانه و أعوام سيصبح القائد امللهم، و أسد 
جمتمعة يف و راية للكفر  دولة مخسنييقينه، و تضحياته هو و رفاقه سيهزم أكثر من 

 للكفر يف األردن، و أنه قد اً سيقصف إسرائيل بالصواريخ، و يدمر أوكار أنهالعراق، و
 .باهللا عز و جل إميانه و يقينه و قوة العامل بثباته على احلق  و خريطتهغَير وجه



 

٢ 

 
 ذهب اىل م١٩٩٩، بعد أن يسر اهللا له اخلروج يف عام  من السجنوعند خروجه

 ومنه اىل  مرة أخرى، بعد أن ذهب إليها أول مرة يف أيام اجلهاد ضد الروس،أفغانستان
 لتنظيم و كان أمريها، إىل أن متت مبايعته أمرياً مجاعة التوحيد واجلهاد أسس هناكالعراق و

شكَلَ جملس  ساهم يف ت و من مث،القاعدة يف بالد الرافدين بواسطة الشيخ أسامة بن الدن
شورى ااهدين، وهو إحتاد عدد من اجلماعات ااهدة يف العراق، و أصبح تنظيم 
القاعدة يف بالد الرافدين أحد أعضائها، إىل أن إستشهد رمحه اهللا، حنسبه كذلك و اهللا 

ين، و بعد أن مهد و طول إثخان، و بعد أن أذاق قوى الكفر العاملية األمرحسيبه بعد 
 . و قواعد إنشاء اإلمارة اإلسالمية و إعادة اخلالفة على ج النبوةسسأرسى بدمائه أُ

 
 للفائدة والتعريف على منهج م؛١٩٩٤ذه اإلفادة و اليت كُتبت يف عام ه وإننا نعيد نشر

 و  وأرعب الصليبيني و شيخ اإلسالم و أسده،بأمري الذباحنيهذا ااهد الذي لقب 
 ونرجو ان تكون كلماته هادية للمسلمني وحجة على  و يف كل مكان، يف العراقاليهود

 ]الطغاة املرتدين
 

 الذي أنزل الكتاب املبني على قلب ، إله املرسلني، الرمحن الرحيم،احلمد هللا رب العاملني
 وله احلكم ، الذي له احلمد يف األوىل واآلخرة، مالك يوم الدين،نينبيه ليكون نذيرا للعامل

 .وإليه ترجعون
 

 ، ورادوه املشركون للتنازل عن دينه فأىب، وبلغ فأوىف،مث الصالة على خري من بعث فأدى
 . حىت يتقبل ويرضى،فصلوات اهللا وسالمه عليه تترى

 
  أما بعد؛

 



 

٣ 

عطلت فيه أحكام اهللا املطهرة ونسي كتاب اهللا حنن قوم كنا يف جاهلية جهالء، يف وقت 
 فأصبح املعروف منكرا واملنكر ، واستبدل بشرائع شىت من اذهان وحثاالت البشر،جانبا
 وفشى الزنا يف أشراف ، وأشيعت الفاحشة بني الناس، والسنة بدعة والبدعة سنة،معروفا

طية للحق وجتميال لصورة  وأصبح الربا واخلمر يسميان بغري أمسيهما تغ،القوم وعامتهم
يشرب ( : وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ يقول يف احلديث الصحيح،الباطل

 وأزهقت ، واستبيحت احلرم، وقطعت األرحام،)اناس من أميت اخلمر يسموا بغري امسها
 كل ذلك سببه غياب حكم اهللا عز وجل الذي فيه ، وسالت الدماء بغري حق،األنفس
أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْما لِّقَوٍم { : قال تعاىل،ألبديةالسعادة ا
  ...]٥٠:املائدة [}يوِقنونَ

 
اهللا علينا بأن أنار لنا طريق اهلداية بعد ظالم دامس خيم عليه الشرك والفسوق فمن 

 وقت أصبحت فيه عيون كثري من الناس  يف، وبصر أعيننا وأفئدتنا إىل احلق،والعصيان
أَو من كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه { : قال تعاىل- فنسأل اهللا العافية -مصابة بالعشى 

 ،]١٢٢:األنعام [}نورا يمِشي ِبِه ِفي الناِس كَمن مثَلُه ِفي الظُّلُماِت لَيس ِبخاِرٍج منها
فَمن يِرِد اللّه أَن يهِديه يشرح صدره ِلِإلسالَِم ومن يِرد أَن يِضلَّه يجعلْ { :وقال تعاىل

 ]...١٢٥:األنعام [}صدره ضيقًا حرجا كَأَنما يصعد ِفي السماء
 

متابعة أمره فنهضنا بفضل اهللا عز وجل ندعو الناس للرجوع إىل اهللا سبحانه وتعاىل وإىل 
يا قَوِم اتِبعوِن أَهِدكُم سِبيلَ الرشاِد { : قال تعاىل،ويه والتحذير من عصيانه وخمالفة أمره

 فال ،]٣٩-٣٨:غافر[ }يا قَوِم ِإنما هِذِه الْحياةُ الدنيا متاع وِإنَّ الْآِخرةَ ِهي دار الْقَراِر* 
 ، فال يطاع غريه،سك بكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلمسبيل للرشاد إال بالتم

وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا اللَّه { : قال تعاىل، وال حيكم سواه يف قليل وال كثري،وال يعبد غريه
مماِتي قُلْ ِإنَّ صالَِتي ونسِكي ومحياي و{ : وقال تعاىل،]٥:البينة [}مخِلِصني لَه الدين
  ]...١٦٢:األنعام [}ِللِّه رب الْعالَِمني

 



 

٤ 

 فما راق ألصحاب ،ولكن سنة اهللا ثابتة يف أن احلق والباطل يصطرعان إىل يوم القيامة
الباطل أن يروا أصحاب احلق يدعون الناس إىل التوحيد، وما طاب ألهل الشرك والتنديد 

 إىل النور بإذن رم إىل صراط العزيز أو يروا أهل التوحيد خيرجون الناس من الظلمات
وِإذَا ذُِكر اللَّه وحده اشمأَزت قُلُوب الَِّذين لَا يؤِمنونَ ِبالْآِخرِة وِإذَا { : قال تعاىل،احلميد

 .]٤٥:الزمر [}ذُِكر الَِّذين ِمن دوِنِه ِإذَا هم يستبِشرونَ
 

تهاء جولة الباطل وانتهاء حكمهم وفقدام مللذام فرجوع الناس إىل رم معناه ان
 هلم ما للمساكني ، فكيف يعيش رؤوس القوم سواسية مع املساكني والضعفاء،وشهوام

 فَقَالَ الْمُأل الَِّذين كَفَرواْ ِمن ِقوِمِه ما نراك ِإالَّ { : قال تعاىل،وعليهم ما على املساكني
 :ىلا وقال تع،]٢٧:هود [} نراك اتبعك ِإالَّ الَِّذين هم أَراِذلُنا باِدي الرأِْيبشرا مثْلَنا وما 

} اكنيع دعلَا تو ههجونَ وِريدي ِشيالْعاِة ودم ِبالْغهبونَ رعدي الَِّذين عم كفْسن ِبراصو
 .]٢٨:الكهف [}لدنياعنهم تِريد ِزينةَ الْحياِة ا

 
 أنه مر مأل من قريش على رسول اهللا :روى اإلمام امحد وغريه يف سبب نزول هذه اآلية

 يا حممد : فقالوا- وعنده خباب بن األرت وصهيب وبالل وعمار -صلى اهللا عليه وسلم 
  !لو طردت هؤالء التبعناك! ؟أهؤالء من اهللا عليهم من بيننا! ؟أرضيت ؤالء

 
 فعملوا على ، املطهر لألرض من الشرك،دوا أن يوقفوا هذا السيل اجلارف للباطلفارا

 }وما نقَموا ِمنهم ِإلَّا أَن يؤِمنوا ِباللَِّه الْعِزيِز الْحِميد{ : قال تعاىل،حماربتنا بشىت الوسائل
  .]٨:الربوج[
 

 ،سموات واألرض إن أطاعوافهذه الدعوة حنملها لرتفها إىل الناس مبشرين جبنة عرضها ال
 وحمذريهم من عقاب اهللا إن خالفوا واتبعوا أهواءهم 

 
 :أيها القاضي بغري ما أنزل اهللا



 

٥ 

 
ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسوالً أَِن اعبدواْ اللّه { :تعلم ان خالصة دعوتنا متمثلة بقوله تعاىل

 فإن أول وأهم ما افترض اهللا على عباده تعلمه والعمل ،]٣٦:النحل [}واجتِنبواْ الطَّاغُوت
وما خلَقْت الِْجن { : قال تعاىل-غوت واإلميان باهللاأي الكفر بالطا-به هو التوحيد 
  . أي ليوحدوين وحدي: قال املفسرون،]٥٦:الذاريات [}والِْإنس ِإلَّا ِليعبدون

 
 حنن : فتقولون،ي الصالة والصيام والزكاة فقطوقد تظنون أيها القضاة أن العبادة إمنا ه

 إن : فأقول لكم،!فنصلي ونسجد ونصوم ونذبح هللا! ؟ وهل ترانا نعبد غريه،نعبد اهللا
 فكلمة ، بل هي أوسع وامشل مما تظنون،العبادة ليست كما تفهموا ذا الفهم الضيق

ال إله " :يهم الكتب هيالتوحيد اليت خلق اهللا من اجلها اخللق وأرسل الرسل وانزلت عل
  ."إال اهللا

 
 :وتنقسم إىل شقني

  
 فال ، فتنفي اإللوهية عن غري اهللا، أي ال معبود حبق سوى اهللا"ال إله" وهو ؛شق النفي

 .يعبد غريه يف صيام وال صالة وال حج وال تشريع
 

غريه يف  فال يطاع ، أي إثبات اإللوهية هللا وحده"إال اهللا" : وهو؛والشق اآلخر، اإلثبات
  .كل كبرية وصغرية

 
 اليت ال ينجو العبد من النار إال بتحقيقها -كلمة التوحيد-فجاءت هذه الكلمة العظيمة 
فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن ِباللِّه { : فقول اهللا عز وجل،وباإلتيان بشروطها ومقتضياا

 جاءت مفسرة هلذه الكلمة ]٢٥٦:البقرة [}نِفصام لَهافَقَِد استمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى الَ ا
اي ينفي اإللوهية والعبودية عن ] ٢٥٦:البقرة[ }فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت{ : فقوله،العظيمة
  .إقرار وإثبات لعبودية اهللا وحده] ٢٥٦:البقرة[ }يؤِمن ِباللِّه{ : وقوله،غري اهللا



 

٦ 

 
 تلك ،كفر بالطاغوت بأنه املتمسك بالعروة الوثقىوقد ضمن اهللا ملن آمن به وحده و
 فالصالة عروة والزكاة عروة واحلج عروة وأعمال الرب ،العروة اليت ال جناة إال بالتشبث ا

 ال ، ولكن من متسك بأي عروة من هذه العرى ومل يستمسك بعروة التوحيد،عرى كلها
ِدمنا ِإلَى ما عِملُوا ِمن عمٍل فَجعلْناه وقَ{ : قال تعاىل،شك أا تنفصم ولن تنفعه عند اهللا

وجوه { : قال تعاىل،ألا مل تؤسس على التوحيد اخلالص] ٢٣:الفرقان[ }هباء منثُورا
 .]٣-٢:الغاشية [}عاِملَةٌ ناِصبةٌ* يومِئٍذ خاِشعةٌ 

 
مفجعل عمر ، فأشرف،هب يارا: فناداه، عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بدير راهبر 

 ذكرت قوله عز : قال؟ يا أمري املؤمنني ما يبكيك من هذا: فقيل له،ينظر إليه ويبكي
 عملت ،فذاك الذي أبكاين] ٤-٣:الغاشية[ }تصلَى نارا حاِميةً *عاِملَةٌ ناِصبةٌ { :وجل

  . وصليت يوم القيامة نارا حامية،كثريا ونصبت فيه
 

 ولذلك ، وحتقيقه لعبودية اهللا وحده، العبد يوم القيامة عن توحيدهفلذلك أول ما يسأل
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا بعث معاذا ،جاء يف احلديث الصحيح عن أبن عباس

ويف -إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا ( : قال،إىل اليمن
ابوا فأخربهم أن اهللا فرض عليهم زكاة من أمواهلم وترد  فإن هم أج-رواية أن يوحدوا اهللا

 فلم يدعوهم بداية إىل الصالة والزكاة واحلج وغريها من شرائع ،)...على فقرائهم
  . ولكن أمره الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يدعوهم إىل عبادة اهللا وحده،اإلسالم

 
 }سوالً أَِن اعبدواْ اللّه واجتِنبواْ الطَّاغُوتولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة ر{ :قال تعاىل

 .]٣٦:النحل[
 

ِإنا لَما طَغى الْماء حملْناكُم ِفي { : قال تعاىل، كل ما زاد عن حده:والطاغوت لغة
  .أي عندما زاد املاء عن حده محلناكم يف السفينة] ١١:احلاقة[ }الْجاِرية



 

٧ 

 
 . وهو راض بالعبادة،ل ما عبد من دون اهللا هو ك:والطاغوت اصطالحا

 
 ، وتارة قربا أو إنسانا أو قانونا، فتارة يكون الطاغوت صنما،وتتنوع أشكال الطاغوت

 وجاء بعدهم من ،ولقد كانوا يف اجلاهلية األوىل يعبدون األصنام ويذحبون عندها ويدعوا
 ولكن ابتلي ،ربابا تعبد من دون اهللاعبد القبور فيذحبون هلا ويتربكون ا ويتخذوا آهلة وا

 وهي طاعة أشخاص تابعوهم ،الناس يف هذا العصر باختاذهم لونا آخر من اآلهلة يعبدوا
 فيحلون هلم احلرام وحيرمون عليهم ، فيشرعون هلم ما يوافق أهواءهم،بالتحرمي والتحليل

ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللِّه { :اىل قال تع، فمن تابعهم على ذلك اختذهم أربابا من دون اهللا،احلالل
 .]٤٠:يوسف[} أَمر أَالَّ تعبدواْ ِإالَّ ِإياه

 
 دخل علي النيب :-كان نصرانيا مث أسلم-روى اإلمام أمحد وغريه عن عدي بن حامت 

ابا من اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَرب{ :صلى اهللا عليه وسلم وهو يقرأ قول اهللا عز وجل
لعبادة إمنا هي وكان يظن أن ا- يارسول اهللا ما عبدوهم : فقال،]٣١:التوبة [}دوِن اللّه

أمل يكونوا حيلوا هلم احلرام ( : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-الركوع والسجود
 .)فتلك عبادم: (نعم، قال: قال) وحيرموا عليهم احلالل فيتبعوم؟

 
هؤالء الذين اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا ( :بن تيميةقال شيخ اإلسالم ا

 إن علموا أم بدلوا دين اهللا ،حيث أطاعوهم يف حتليل ما حرم اهللا وحترمي ما أحل اهللا
 وإن مل يكونوا يصلون ، فقد جعله اهللا ورسوله شركا،فتابعوهم على التبديل فهذا كفر

  أهـ).ويسجدون هلم
 

ومىت ترك العلم ما علمه من كتاب اهللا وسنة رسوله واتبع حكم ( :ضع آخرويقول يف مو
 ). كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة يف الدنيا واآلخرة،احلاكم املخالف حلكم اهللا ورسوله

 اهـ 



 

٨ 

 
ِذكْرى ِكتاب أُنِزلَ ِإلَيك فَالَ يكُن ِفي صدِرك حرج منه ِلتنِذر ِبِه و*  املص{ :قال تعاىل
ِمِننيؤونَ*  ِللْمذَكَّرا تاء قَِليالً مِليوِنِه أَوواْ ِمن دِبعتالَ تو كُمبن ركُم ما أُنِزلَ ِإلَيواْ مِبعات{ 

ِإنَّ والَ تأْكُلُواْ ِمما لَم يذْكَِر اسم اللِّه علَيِه وِإنه لَِفسق و{: ، ويقول تعاىل]٣-١:األعراف[
 }الشياِطني لَيوحونَ ِإلَى أَوِليآِئِهم ِليجاِدلُوكُم وِإنْ أَطَعتموهم ِإنكُم لَمشِركُونَ

 أرسلت فارس إىل ، روى الطرباين عن ابن عباس ملا نزلت هذه اآلية،]١٢١:األنعام[
 وما ذبح اهللا عز ، تذبح أنت بيدك بسكني فهو حالل: وقولوا له،قريش ان خاصموا حممدا

 ! ؟وجل فهو حرام
 

 :أيها القاضي بغري ما أنزل اهللا
 

 سواء - وظهر لك أن الكفر البواح والشرك الصراح إختاذ غري اهللا مشرعا ،إذا عرفت هذا
 وعلمتم أن اهللا قد حكم على -كان هذا املشرع عاملا او حاكما أو نائبا أو شيخ عشرية 

 }للّه الَ يغِفر أَن يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاءِإنَّ ا{ : فقال،الشرك يف كتابه
 .]٤٨:النساء[
 

  :من دستوركم الوضعي تنص على" ٢٦"مث علمتم أن املادة 
 
 . السلطة التشريعية تناط بامللك واعضاء جملس االمة-أ
 .اد الدستور متارس السلطة التشريعية وغريها صالحياا ومهامها وفقا ملو-ب
 

 ،دث والكفر البواح املناقض لدين اهللا تعاىل وتوحيدههذا الدين احملُ ِبلَِب قَن ملَ كُعرفتم أنَ
 . يشركهم مع اهللا يف عبادته، من دون اهللا تعاىلختذ هؤالء املشرعني ارباباًأنه قد ِا

 



 

٩ 

داية حتكيم مصر وكان قاضي احملاكم الشرعية يف ب-قال الشيخ امحد شاكر رمحه اهللا تعاىل 
هذه القوانني اليت فرضها على املسلمني اعداء اإلسالم هي يف ( :-للقوانني الوضعية

 الم اوجبوا ، من دينهم السامي النقيحقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسلمني بدالً
 حىت جرى على األلسنة ...عليهم طاعتها وغرسوا يف قلوم حبها وتقديسها والعصبية هلا

وأمثال " حرمة احملكمة"و " قدسية القانون"و " تقديس القانون" كلمات -كثريا-م واألقال
 بل حينئذ ،ذلك من الكلمات اليت يأبون أن توصف ا الشريعة اإلسالمية واراء الفقهاء

إىل امثال ما ترى يف الصحف " شريعة الغاب"و " اجلمود"و " الرجعية"يصفوا بـ 
 ...يت يكتبها اتباع أولئك الوثنينيواالت والكتب املدرسية ال

 
مث بيو " الفقه" كيف تدرج األمر باملسلمني فصاروا يطلقون على هذه القوانني ودراستها ن

وما إىل ذلك من الكلمات اليت تطلق على الشريعة " املشرع"و " التشريع" و "الفقيه"
 ...وعلمائها

 
مث بيم إىل الدرك األسفلن يئ فنفوا شريعتهم اإلسالمية عن كل ش، كيف وصل احلال، 

وصرح كثري منهم يف كثري من أحكامها القطعية الثبوت والداللة بأا ال تناسب هذا 
 فال تصلح هلذا العصر اإلفرجني الوثين ، وإمنا شرعت لقوم بدائيني غري متمدنني،العصر

 ... والعقوبات الثابتة يف السنة،خصوصا يف احلدود املنصوصة يف الكتاب
 

 ولقد رىب لنا املستعمرون من هذا النوع طبقات ارضعوهم لبان هذه القوانني :إىل أن قال
حىت صار منهم فئات عالية الثقافة واسعة املعرفة ذا اللون من الدين اجلديد الذين نسخوا 

 فصار املسلمون ، ونبغت فيه نوابغ يفخرون ا على رجال القانون يف أوربا،به شريعتهم
 ...مة الكفر ما مل يبتل به اإلسالم بأي زمن آخرمن أئ
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 وصار هذا الدين اجلديد والقواعد األساسية اليت يتحاكم إليها املسلمون يف :وانتهى بقوله
أكثر بالد اإلسالم فسواء منها ما وافق يف بعض احكامه شيئا من أحكام الشريعة أو ما 

  اهـ ).خالفها
 

 إم حتت أطباق ؟،فاضل والسنهوري أين هم اآلنوأنظروا إىل مشرعيكم أمثال حممد 
 ولكن ربنا ومشرعنا وحاكمنا حي ال ! مشرعيكم ميوتون! ياهللا ويا للعجب...الثرى
  .ميوت

 
 }أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنون{ :قال تعاىل

ينكر تعاىل على من خرج عن حكم اهللا احملكم املشتمل ( :ري قال ابن كث،]٥٠:املائدة[
 وعدل إىل ما سواه من االراء واألهواء واإلصطالحات ،على كل خري الناهي عن كل شر

 فمن فعل ذلك منهم فهو كافر جيب قتاله ،اليت وضعها الرجال بال مستند من شريعة اهللا
  )....قليل وال كثري فال حيكم سواه يف ،حىت يرجع إىل حكم اهللا ورسوله

 
 :ايها القاضي بغري ما انزل اهللا

 
 وبذلوا ، وظاهرونا بالعداء الصريح، ورمونا عن قوس واحدة،من أجل هذا عادانا قومنا

 واهللا جل ؟ ولكن اىن هلم،الغايل والرخيص من اجل القضاء على هذه الدعوة العظيمة
ِه ِبأَفْواِهِهم ويأْبى اللّه ِإالَّ أَن يِتم نوره ولَو كَِره يِريدونَ أَن يطِْفؤواْ نور اللّ{ :ذكره يقول
وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت { : وقال تعاىل،]٣٢:التوبة [}الْكَاِفرونَ

ِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرِض كَما استخلَف الَِّذين ِمن قَبِل
  .]٥٥:النور [}لَهم ولَيبدلَنهم من بعِد خوِفِهم أَمنا

 
 فلقد ...وإمنا قضية دعوة توحيد ودين" قنابل وسالح ومتفجرات"فالقضية ليست قضية 
- ينشرون هذه الدعوة الكرمية  وكان السبب ألن اخواننا بدأوا،طوردنا منذ مدة طويلة
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 من اجل ، وقاموا بعقد حلقات الدروس يف املساجد والبيوت، بني الناس-دعوة األنبياء
 ومن اجلور ، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة،إخراج الناس من الشرك إىل التوحيد

 قَومنا أَِجيبوا يا{ : قال تعاىل، ومن نار جهنم إىل جنات عدن،والظلم إىل العدل واألمن
 ،]٣١:األحقاف [}داِعي اللَِّه وآِمنوا ِبِه يغِفر لَكُم من ذُنوِبكُم ويِجركُم من عذَاٍب أَِليٍم
 وما اقترفوه حبق ،وقد كنا مسعنا وقرأنا عما يفعله زبانية املخابرات يف ساحات التعذيب

بانية املخابرات من تعذيب جسدي وحماولة  وما فعله ز،"قضية مؤتة"إخوان لنا مسوا بـ 
 .إهانة وتدنيس لكرامة هؤالء الفتية

 
يا رسول اهللا :  أنه جاء رجل فقال:ويف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

أفرأيت إن : ، قال)ال، ال تعطيه: (أرايت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مايل، أفأعطيه؟، قال
أفرأيت إن : ، قال)هو يف النار: (أفرأيت إن قتلته؟، قال: ، قال)نعم(: قاتلين، أفأقتله؟، قال

 ).أنت شهيد: (قتلين؟، قال
 

والعدو الصائل الذي يفسد الدين ليس أوجب بعد اإلميان ( :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 فال بد ، وحنن بفضل اهللا أصحاب دعوة عظيمة محلها قبلنا األنبياء والصاحلون،)من دفعه
 فواهللا إن املوت أحب إلينا من أن ، هذه الدعوة أن يكون صاحب انفة وعزة وكرامةحلامل

 واملوت أحب إلينا من أن يداهم جنود الطاغوت بيوتنا فيقودونا من ،يدنس عرض أحدنا
 ...بني أهالينا وأطفالنا

 
 ولكن نقول هذا من باب قول اهللا ، ال نقول هذا حىت نعلمك حبالنا-أيها القاضي-حنن 
 فنحن نعلم ،]٥٥:األنعام [}وكَذَِلك نفَصلُ اآلياِت وِلتستِبني سِبيلُ الْمجِرِمني{ :ز وجلع
 قال ، ما هي تكاليف هذه الدعوة العظيمة وما يتبعها من أذى جبميع اشكاله-بفضل اهللا-

لَِّذين أُوتواْ الِْكتاب ِمن قَبِلكُم وِمن لَتبلَونَّ ِفي أَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ولَتسمعن ِمن ا{ :تعاىل
آل  [}الَِّذين أَشركُواْ أَذًى كَِثريا وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ فَِإنَّ ذَِلك ِمن عزِم اُألمور

  .]١٨٦:عمران
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 -ذلك الدين الكفري احملدث- مناداتكم بالدميقراطية -وال خيفى عليك-فنبني لك 
 وتزعق ، وتبيحوا اخلمر والزنا والفساد باسم الدميقراطية،لناس باسم الدميقراطيةفتقتلون ا

 ،أبواقكم اإلعالمية بشىت وسائلها تزين صورة هذا الدين احملدث وتصفه بالعدل واإلتزان
 إال دليل على كرامة املواطن "حممود العواملة"وما قتل -وحرية الفرد وكرامة املواطن 

ون باسم الدميقراطية الكافرة الناس يف غياهب السجون أسرابا إثر  فها أنتم تزج-عندكم
إطالة " ومنها التهمة املضحكة املسماة ، ما أنزل اهللا ا من سلطان، مهم شىت،أسراب
فكل إنسان يقف يف وجوهكم ليصدع بكلمة احلق تعاقبونه ألنه أطال اللسان " اللسان

 !؟ن يف شرعكم وقانونكم الوضعي فما هي إطالة اللسا!على النظام وطواغيته
 

والَ تسبواْ الَِّذين يدعونَ ِمن دوِن اللِّه فَيسبواْ اللّه عدوا ِبغيِر { :يقول اهللا عز وجل يف كتابه
فالسب ارد يف ( : يقول احلافظ ابن كثري يف تفسريه هذه اآلية،]١٠٨:األنعام [}ِعلْم

 ).سدة أعظم ينهى عنهديننا إن كان يترتب عليه مف
 

إطالة "م واليت تسموا أنتم يف شرعكم ولكن هذه الدعوة العظيمة اليت فصلناها لك
 : كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، هي يف شرعنا املطهر حق وواجب،"لسان

 فقول احلق وتعرية ،)سيد الشهداء محزة، ورجل قام إىل إمام جائر فأمره واه فقتله(
بايعنا رسول اهللا صلى اهللا ( : قال الصحايب يف احلديث الصحيح، مطلوب يف شرعناالباطل

عليه وسلم على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وأن نقول احلق وال خنشى يف اهللا 
 .)لومة الئم

 
ونَ أَحدا ِإلَّا اللَّه الَِّذين يبلِّغونَ ِرسالَاِت اللَِّه ويخشونه ولَا يخش{ :قال تعاىل مادحا هؤالء
 فعندما يقف املوحد يتكلم مبا يعتقد من كتاب اهللا ،]٣٩:األحزاب [}وكَفَى ِباللَِّه حِسيبا

 ، حمذرا إياهم من الشرك واملشركني ومن متابعتهم، داعيا الناس إىل التوحيد،وسنة نبيه
مما جبلت عليه فطرة املؤمن  والعقلي ،موضحا ذلك بالدليل النقلي من كتاب اهللا وسنة نبيه



 

١٣ 

 }ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئك هم الْكَاِفرون{ :كقول اهللا عز وجل
 مستبدال ، معطال لشرعه، فمن يقف ينكر أن من مل حيكم مبا انزل اهللا،]٤٤:املائدة[

 .!؟ غري كافر،حلكمه
 

 يعترب يف شرعكم الوضعي ،غري ما أنزل اهللافهل تبيني ما يف كتاب اهللا عن الذي حيكم ب
 ! ؟إطالة لسان

 
يكون يف آخر الزمان أمراء ظلمة ( :ولقد صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال

ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة، فمن أدرك ذلك الزمان فال يكون هلم جابيا وال 
 ..."إطالة لسان" قلتم ،نصحا لكم ه وهذا حديث صحيح إذا ذكرنا،)عريفا وال شرطيا

  .وهذا زمان انقلب فيه احلق باطال والباطل حقا
 

 يعرون اصنام القوم وأهلتهم -وقبله األنبياء- رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلقد كان
ا قَالَ أَفَتعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما لَ{ : قال تعاىل ذاكرا إبراهيم، ويسفهون أحالمهم،املدعاة

 كُمرضلَا يئًا ويش كُمنفَعِقلُونَ* يعوِن اللَِّه أَفَلَا تونَ ِمن ددبعا تِلمو لَّكُم أُف {
عندما سأله  ويف احلديث الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ،]٦٧-٦٦:األنبياء[

مع أن  ،)نعم: (أأنت الذي تسب أهلتنا وتسفه أحالمنا؟، قال: صناديد قريش وطواغيتهم
 ...دعوته مل يكن فيها شتم وال سب وال فحش

 
  .فهذه سنة انبيائنا عليهم السالم وعلى خطاهم نسري إن شاء اهللا تعاىل

 
 بايام قليلة أقل ممن يسب - يف شرعكم -بينما الذي يسب خالق كل شيء حياكم 

  !؟ باهللا عليك أيها القاضي بغري ما أنزل اهللا من هو ربكم إذا!حاكمكم
 



 

١٤ 

 مث ، فاهللا كتابه مقدم على الوطن وامللك،)اهللا، الوطن، امللك(انتم تقولون يف شعاراتكم 
 ، على اهللا عز وجل"ل اللساناأط"على امللك أكرب من عقوبة من " أطال لسانه"عقوبة من 

 ! ؟فمن هو اإلله احلق يف شرعكم
 

 :أيها القاضي بغري ما أنزل اهللا
 

نا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق ِلتحكُم بين الناِس ِبما أَراك اللّه والَ تكُن ِإنا أَنزلْ{ :قال تعاىل
والَ تجاِدلْ عِن الَِّذين * واستغِفِر اللِّه ِإنَّ اللّه كَانَ غَفُورا رِحيما * لِّلْخآِئِنني خِصيما 

يستخفُونَ ِمن الناِس والَ * يِحب من كَانَ خوانا أَِثيما يختانونَ أَنفُسهم ِإنَّ اللّه الَ 
يستخفُونَ ِمن اللِّه وهو معهم ِإذْ يبيتونَ ما الَ يرضى ِمن الْقَوِل وكَانَ اللّه ِبما يعملُونَ 

حياِة الدنيا فَمن يجاِدلُ اللّه عنهم يوم الِْقيامِة هاأَنتم هـؤالء جادلْتم عنهم ِفي الْ* مِحيطًا 
  ...]١٠٩-١٠٥:النساء [}أَم من يكُونُ علَيِهم وِكيالً

 
  ...وال يكون احلق إال يف كتاب اهللا

 
القضاة ثالثة، قاضيان يف النار ( :أذكركم ايها القضاة بقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 اجلنة، اما القاضيان اللذان يف النار، فقاض علم احلق وحكم بغريه فذلك يف وقاض يف
النار، وقاض جاهل مل يعرف احلق وحكم بغريه فذلك ايضا يف النار، وقاض عرف احلق 

 . واحلق ما وافق الشرع وحده،)وحكم به فذلك يف اجلنة
 

 فربح ،قضي هذه احلياة الدنيا وإا واهللا ايام قالئل وتن،فواهللا إننا على هدايتكم حلريصون
إال وسيقضي   فإنكم ما تقضون على أحد من قضاء،فيها من ربح وخسر فيها من خسر

ولَقَد { : قال تعاىل-عندما تقبلون على اهللا فرادى-عليكم يوم القيامة قضاء أدهى وأمر 
م مكْترتٍة ورلَ مأَو اكُملَقْنا خى كَمادا فُرونمى ِجئْترا نمو وِركُماء ظُهرو اكُملْنوا خ

 ما كُنتنكُم ملَّ عضو كُمنيب قَطَّعكَاء لَقَد ترش ِفيكُم مهأَن متمعز الَِّذين اءكُمفَعش كُمعم



 

١٥ 

 فهذه ، لن جتدوا لكم من دون اهللا وليا وال نصريا-واهللا- عندها ،]٩٤:األنعام [}تزعمونَ
 ففي احلديث الصحيح ،النياشني والرتب والبزات العسكرية الناعمة لن تنفعكم عند اهللا

، فقالت )حيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرال: (قال ،عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
يا : (،قال!يا رسول اهللا النساء والرجال ينظر بعضهم إىل بعض؟: عائشة رضي اهللا عنها

 وأما القاضيان الذين عن مشالك وميينك معتمدا ،) أشد من ان يهمهم هذاعائشة االمر
 وستايت يوم ، ومها لك كاجلناحني للطائر فلن يغنوا عنك من اهللا شيئا،عليهما يف قضائك
  .]٩٥:مرمي [}وكُلُّهم آِتيِه يوم الِْقيامِة فَردا{ : قال تعاىل،القيامة بدوما

 
 والقضاء قضاء ، فاالمر أمر اهللا، يهمنا ما دبرمتوه يف اخلفاء مكرا بنا لن-بفضل اهللا-فنحن 
 }واللَّه يقِْضي ِبالْحق والَِّذين يدعونَ ِمن دوِنِه لَا يقْضونَ ِبشيء{ : قال تعاىل،اهللا
 قال عز وجل خمربا عن سحرة ، فقضاؤكم إمنا يكون يف هذه األرض]...٢٠:غافر[

قَالُوا لَن نؤِثرك علَى ما جاءنا ِمن الْبيناِت والَِّذي فَطَرنا فَاقِْض ما { :-واملا آمن-فرعون 
 وما سجونكم باليت تثنينا عن عزمنا ،]٧٢:طه [}أَنت قَاٍض ِإنما تقِْضي هِذِه الْحياةَ الدنيا

 :ا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية كم، السجناء- واهللا- فأنتم ،مبواصلة دعوتنا إىل اهللا وحده
 وقال النيب صلى اهللا عليه ،) واملأسور من أسره هواه،احملبوس من حبس قلبه عن ربه تعاىل(

حيشر املتكربون يوم القيامة امثال الذر يف صورة الناس يعلوهم كل شيء من ( :وسلم
ن من طني الصغار حىت يدخلوا سجنا يف جهنم يقال له بولس تعلوه نار األنيار، يسقو

 هذا - ، ال كسجنكم هذا، فهذا هو السجن األبدي السرمدي،)اخلبال وعصارة أهل النار
 وسع اهللا علينا سجونكم بذكر اهللا فأمست مدارس للدعوة وتعليم -بفضل اهللا وكرمه 

ى الْكَهِف ينشر لَكُم وِإِذ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ ِإلَّا اللَّه فَأْووا ِإلَ{ :قال تعاىل، كتاب اهللا
  .]١٦:الكهف [}ربكُم من رمحته ويهيئْ لَكُم من أَمِركُم مرفَقًا

 
 ولكن اعلموا ،فأنتم تعقدون يف حماكماتكم هذه املسرحيات حملاكمتنا بقانونكم الوضعي

 كمة العدل عند عندها سنلتقي هناك يف حم...أيها القضاة بأنكم إن متم على ما أنتم عليه



 

١٦ 

 فمن وجد خريا ، وستجدون هذا كله يف كتاب ال يغادر صغرية وال كبرية،مليك مقتدر
  .فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه

 
 .اللهم فأشهد؛ اللهم هل بلغت

 
 ِإفَادةُ اَألِسِري،

 أَحمد فَِضيل نزال اخلَالِيلَة
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 ِمير تنِظيِم التوِحيِد ِفي اُألردنأَ

  اُألردن–ِسجن سواقَةُ 



 

١٧ 

 اخلطاب الثاين

 

  ِرسالةٌ ِإىل عشاِئِر بِني حسٍن؛ِرسالةٌ ِإىل عشاِئِر بِني حسٍن؛
  يا قَوِم أَِجيبوا داِعي اِهللايا قَوِم أَِجيبوا داِعي اِهللا

 
  هـ١٤٢٤ صفر ٢٩
  م٢٠٠٣ أيار/مايو ١

 
 ِبقَلَِم الشيخ
 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم،
 

 .احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين
 

وعلى آله وصحبه الغر    ،  والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، ونذيراً للناس أمجعني        
 .امليامني، الذين استجابوا هللا ورسوله فأقاموا الدين

 
 أما بعد؛

 



 

١٨ 

 اهللا عليه وسلم رحيماً بقومه، حريصاً على هدايتهم، مل يتـرك            فلقد كان رسول اهللا صلى    
لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عِزيـز       {،  خرياً إال ودهلم عليه، وال شراً إال وحذرهم منه        

ِحيمر وفؤر ِمِننيؤكُم ِبالْملَيع ِريصح مِنتا عِه ملَي١٢٨:التوبة[ }ع.[ 
 

االمتثال ألوامره سبحانه وتعاىل ورغبهم مبا عند اهللا من األجر العظيم والثواب            حثهم على   
اجلزيل، وحذرهم من معصيته سبحانه وخمالفة أمره، وخوفهم من سخطه و أليم عقابـه،              

وأَنَّ هـذَا ِصـراِطي    {: وبين هلم السبل، وجلّى هلم الطريق املوصلة إىل رضوان اهللا تعاىل          
 }تِبعوه والَ تتِبعواْ السبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلِه ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تتقُونَ            مستِقيما فَا 

 طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه وهو اإلسالم الـذي           ؛، فسبيل اهللا  ]١٥٣:األنعام[
 .وصى به األنبياء وأمر به األمم

 
داً صلى اهللا عليه وسلم أن خيص قومه وعشريته بالنـذارة، فقـال             وأمر اهللا تعاىل نبيه حمم    

 ...]٢١٤:الشعراء [}وأَنِذر عِشريتك الْأَقْرِبني{: تعاىل
 
 قـام  ]٢١٤:الشعراء [}وأَنِذر عِشريتك الْأَقْرِبني{ملا نزلت : قالت عائشة رضي اهللا عنها  (

مة بنت حممد، يا صفية بنت عبد املطلب، يا         يا فاط : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال      
 ].رواه مسلم [)بين عبد املطلب، ال أملك لكم من اهللا شيئاً، سلوين من مايل ما شئتم

 
فإليكم يا أبناء عشرييت، يا أهلي وقرابيت، أوجه نصيحيت هذه، علها تكون سبباً يف عـودة                

 .من احنرف منكم عن اجلادة والصراط املستقيم
 

ألشفق عليكم أن متسكم النار، أو يصيبكم اخلزي والعار، يوم ال ينفع مال وال              فإين واهللا   
 .بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم

 



 

١٩ 

وأخرجهم به من الظلمات إىل النور، ونقلهم بـه         .. يا قوم لقد أعز اهللا العرب ذا الدين       
 واهللا لنعمـة    وإـا .. من عبادة األوثان إىل عبادة الرمحن، وسودهم به على بين اإلنسان          

عظيمة أن أرسل اهللا نبينا حممداً صلى اهللا عليه وسلم من قلب القبائل العربية ليخرجها من                
عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها، ومن جور األديان إىل عدل                

 .اإلسالم
 
}        سر ثَ ِفيِهمعِإذْ ب ؤِمِننيلَى الْمع اللّه نم لَقَد        كِّيِهمـزياِتِه وآي ِهملَيلُو عتي أَنفُِسِهم نوالً م

 ..]١٦٤:آل عمران [}ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإن كَانواْ ِمن قَبلُ لَِفي ضالٍل مِبٍني
 

 نظر اإلله هلا فبدل حاهلا*** إن الربية يوم مبعث أمحد 
 خري الربية جنمها و هالهلا*** بل كرم اإلنسان حني اختار من 
 

وما خلَقْت الِْجـن والْـِإنس ِإلَّـا        {: واحلكمة من خلق اهللا لعباده، تتجلى يف قوله تعاىل        
أي ليوحدونين وحـدي، أو ليوحـدونين       : (قال املفسرون .. ]٥٦:الذاريات [}ِليعبدوِن
والعبادة ال تقتصر على الصالة     .. لقهفتوحيد اهللا بالعبادة إذاً هو غاية خلق اهللا خل        ) بالعبادة

والزكاة والصيام واحلج بل هي أوسع من ذلك وأمشل، فالعبادة كما فسرها شيخ اإلسالم              
اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمـال الظـاهرة             : بن تيمية رمحه اهللا   

 .والباطنة
 

 مشرع وال رازق وال خـالق إال اهللا،         أي ال حاكم وال   ) إفراد اهللا بالعبادة  (ورأس العبادة   
 .وهو التوحيد والعروة الوثقى اليت ال تنفصم

 
إنك تأيت قومـاً    ": ملا بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معاذ بن جبل إىل اليمن قال له              

أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، فإن هم                  



 

٢٠ 

أعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ مـن أغنيـائهم فتـرد علـى        أجابوك لذلك ف  
 ]أخرجاه يف الصحيحني [.)احلديث.....فقرائهم

 
فهذا دليل على أن توحيد اهللا هو الباب الذي يلج منه املرء إىل اإلسالم، وهذا مصـداق                 

ي فَمن يكْفُر ِبالطَّاغُوِت ويؤِمن ِباللِّه  الَ ِإكْراه ِفي الديِن قَد تبين الرشد ِمن الْغ        {: قوله تعاىل 
ِليمع ِميعس اللّها ولَه امالَ انِفص ثْقَىِة الْوورِبالْع كسمت٢٥٦:البقرة [}فَقَِد اس[. 

 
فاهللا جل شأنه ضمن ملن متسك ذه العروة أال تنفصم ومل يضمن ملن تشبث بغريها مـن                 

 ..العرى النجاة
 

 .)ال إله إال اهللا( العروة الوثقى هي كلمة النجاة وهي كلمة التوحيد وهذه
 

 :نفي وإثباتوهلا شقان؛ 
 
 . إثبات األلوهية هللا وحده)إال اهللا( نفي األلوهية عن غري اهللا، و )ال إله(فـ
 

وألجل هذه الكلمة العظيمة خلق اهللا اخللق وبعث الرسل وأنزل الكتب، وألجلـها قـام               
حزب أولياء  ..نار، وألجلها شرعت سيوف اجلهاد وانقسم الناس إىل حزبني        سوق اجلنة وال  

 .وفريقني، فريق يف اجلنة وفريق يف السعري.. الرمحن، وحزب أولياء الشيطان
 

 :وألجلها سالت الدماء، وتزينت احلور يف اجلنان، وكانت هذه الكلمة غاية دعوة كل نيب             
}ٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعب لَقَدوواْ الطَّاغُوتِنبتاجو واْ اللّهدبوالً أَِن اع٣٦:النحل [}س[. 
 



 

٢١ 

ما جتاوز به العبد حده من معبود أو مطـاع أو           :(والطاغوت كما يقول بن القيم رمحه اهللا      
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غري اهللا ورسوله، أو يعبدونه من دون اهللا،              .. متبوع

 ].أعالم املوقعني) [أو يتبعونه على غري بصرية
 

فمـن  .. إىل طواغيـت البشـر    .. فالطواغيت تتجاوز احلجر والشجر، والشمس والقمر     
الطواغيت ماتكون عبادته بالسجود له والتمسح به ومنها ماتكون عبادته بطاعته واتباعه و             

عية التحاكم إليه كاألحبار والرهبان واملشرعني الذين أفسدوا البالد والعباد بقوانينهم الوض          
 .اليت تعد طاعتها ومشرعيها عبادة تصرف لغري اهللا عز وجل

 
كما يف حديث عدي بن حامت رضي اهللا عنه الذي ظن أن عبادة األحبار والرهبـان إمنـا                  

.. وذلك حينما قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم        .. تكون بالسجود والركوع هلم فقط    
يا رسول : فقال ]٣١:التوبة[} بانهم أَربابا من دوِن اللّه   اتخذُواْ أَحبارهم وره  {ومسعه يقرأ   

أليس حيرمون ما أحـل اهللا فتحرمونـه،        : إنا لسنا نعبدهم، قال صلى اهللا عليه وسلم       : اهللا
 ].رواه أمحد والترمذي وحسن [)وحيلون ما حرم اهللا فتحلونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادم

 
} وما أُِمـرواْ ِإالَّ ِليعبـدواْ ِإلَــها واِحـدا         {ذا قال تعاىل    وهل: قال بن كثري يف تفسريه    

أي الذي إذا حرم شيئاً فهو احلرام، وما حلله فهو احلالل، وما شرعه اتبـع،               ] ٣١:التوبة[
 .وما حكم به نفذ

 
ك هم ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَـِئ{: واهللا سبحانه وتعاىل يقول يف كتابه

أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْما {: ويقول].. ٤٤:املائدة[} الْكَاِفرون
 ..، فليس مث إال حكمان؛ إما حكم اهللا وإما حكم اجلاهلية]٥٠:املائدة[} لِّقَوٍم يوِقنونَ

 
الدماء والفروج واألموال، هم حكام البالد حيكّمون اجلاهلية من جديد، يف  وها

اجلاهلية بأبشع الصور وأنتنها، جاهلية تسوغ حلثالة من البشر أن تستعبد العباد وأن 



 

٢٢ 

ِإِن الْحكْم ِإالَّ { تنازع اهللا سبحانه يف أخص خصوصيات ألوهيته، يف احلكم والتشريع
 ].٤٠:يوسف[} ِللِّه
 

؛ورأس الكفر ملك 
 

اغيت الشرق والغرب من اليهود والنصارى، ويصاحلهم       يوايل أعداء اهللا ويناصرهم من طو     
أصـدرت اسـرائيل    [على اغتصاب مقدسات املسلمني وأراضيهم، هو ومن قبله أجداده          

ميدالية ذهبية حتمل صورة حسني والعلم األردين وطابعاً تذكارياً تكرمياً لذكرى حسني وقالت             
 وألنه منوذج للجار املخلـص يف       احلكومة إن هذا تكرمي لذكرى حسني الذي يتسم باإلنسانية        

علماً أن مثل هذه امليداليات ال تصدر عادة إال لتكرمي قادة اسـرائيل فقـط ،                .. عالقته جبريانه 
وكان حسني قد قال بنفسه     .. وحسني هو األجنيب الوحيد الذي تكرمه اسرائيل مبيدالية خاصة        

إىل تل أبيب قبل حـرب أكتـوبر   يف لقاء مع تلفزيون اسرائيل أنه طار بنفسه وبطائرته اخلاصة        
، فأي والء ألعداء اهللا أكرب من       ]بيوم واحد وأبلغ جولدامائري مبوعد اهلجوم املصري السوري       

ومن يتولَّهم منكُم فَِإنـه     {: مصاحلة اليهود ومعاونتهم ومناصرم؟، واهللا عز وجل يقول       
مهى { :ويقول تعاىل  ]٥١:املائدة[} ِمنضرلَن تو         ِبـعتـى تتى حارصالَ النو ودهالْي نكع 
 ]..١٢٠:البقرة[} ِملَّتهم

 
.. ويستهزئ بدين اهللا عز وجل وأهله وأوليائه يف إعالمه وصحفه ويرخص لذلك ويباركه            

 } بعـد ِإميـاِنكُم    الَ تعتِذرواْ قَد كَفَـرتم     * قُلْ أَِباللِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنتم تستهِزؤونَ     {
، بل ال يفتأ هو وزمرته ليل ار يشيعون الفاحشة والفجور بني املسلمني           ]٦٦-٦٥:التوبة[

وليس أدل على ذلك    [ويسعون لقتل الغرية فيهم ويزينون هلم الرذيلة والفاحشة والعياذ باهللا           
 علي وحاشـيته    من املظاهرة احلاشدة اليت خرجت من قلب عمان وعلى رأسها املسمى باألمري           

لتقدم عريضة لرئاسة الوزراء تطالب فيها بتغيري احلكم املخفف الذي كان يصدر حبق من يقتل               
بدافع الشرف و تطالب بإنزال أشد العقوبات حبقه ، فواحسرتاه يا قوم على هذه احلال الـيت                 

 ..، وهذا أمر واضح ال خيفى إال على من أعمى اهللا بصريته عن نور اهلدى]وصلتم إليها
 



 

٢٣ 

وحيارب أولياء اهللا ويطاردهم ويزج بأبناء هذه الدعوة املباركة يف السجون، فهاهو يقصف    
بطائرات األباتشي املسلمني من أهل معان يف نفس الوقت الذي كانت فيه نفس الطائرات              
تقتل أبنائنا وإخواننا املسلمني يف جنني، وما ذلك إال حلماية أمن اسرائيل وخلمـد كـل                

مضاجع أحفاد القردة واخلنازير، فاألردن هي صمام األمـان إلسـرائيل           حركة قد تقض    
وسياجها املتني، وليس أدل على ذلك من تأهب اجليش اإلسرائيلي واستعداده للتدخل يف             

 ..تلك املعركة يف حالة رجحان كفة املسلمني من أهل معان على الطاغوت وأنصاره
 

اليت جتمع فيها أهل التوحيـد      .. غانستان؟ومن قبل ذلك يف أفغانستان، وما أدراكم ما أف        
تقاِتل فيها القوات األردنية جنبـاً إىل       .. لنصرة هذا الدين وللجهاد يف سبيل اهللا      ..واإلميان

 ..ولتقضي على أسودها.. جنب مع القوات الصليبية لتطفئ نور هذه الدعوة املباركة
 

حنن ال نقصد حبال من [يدة هي العراق حتت وطأة النصارى يف حرم الصليبية اجلد مث ها
هو  ، وها]األحوال النظام العراقي فهو نظام مرتد خبيث وليس بأفضل حاالً من النظام األردين

النظام األردين العميل، يثبت للقاصي والداين، أنه صلييب أكثر من الصليبني أنفسهم، 
لكي يستغلوها بدعمه هلذه احلملة وترحيبه وتصفيقه، وفتحه البالد وتسليمها للصليبني 

وما الرويشد واألزرق والصفاوي واملفرق إال شاهد على وجود [كيف شاءوا يف حرم هذه 
هذه القواعد العسكرية اليت تنطلق منها الطائرات األمريكية لتصب جام محمها من أطنان 

 ].املتفجرات على املسلمني من أهل العراق
 

اء وأعوان يعينونـه يف ظلمـه وغيـه    والطاغوت ليس منفرداً يف جرائمه هذه بل له شرك       
والَ تركَنواْ ِإلَى الَّـِذين     { :وإفساده ويؤمنون له احلماية ممن يريد االقتصاص منه،قال تعاىل        

، قال العلماء الركون هو امليل اليسري وقال بن تيميـة  ]١١٣:هود [}ظَلَمواْ فَتمسكُم النار 
أو -أين الظلمة وأعـوام؟     : ا كان يوم القيامة قيل    إذ: (وكذلك األثر املروي  : "رمحه اهللا 

وقد قال غري واحد    ).  فيجمعون يف توابيت من نار مث يقذف م يف النار          –قال وأشباههم   



 

٢٤ 

أعوان الظلمة من أعام، ولو أم الق هلم دواة أو برى هلم قلماً، ومنهم من               : من السلف 
 ."...بل من يغسل ثيام من أعوام: كان يقول

 
مث يـا   (وعن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لكعب بن عجـرة                  

كعب بن عجرة، أعاذنا اهللا من امارة السفهاء، قالوا يا رسول اهللا وما إمارة السفهاء قال                
امراء يكونون بعدي ال يهتدون ديي وال  يستنون بسنيت فمن صدقهم بكذم وأعـام               

يسوا مين ولست منهم وال يردوا علي حوضي ومـن مل يصـدقهم             على ظلمهم فأولئك ل   
صحيح بـن    [)بكذم ومل يعنهم على ظلمهم فهم مين وأنا منهم وسريدون علي حوضي           

 ]حبان
 

من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه نِصيب منها ومن         {وقال بن تيمية رمحه اهللا يف قوله تعاىل         
والشافع الذي يعني غريه، فيصـري      " ]٨٥:النساء [} سيئَةً يكُن لَّه ِكفْلٌ منها     يشفَع شفَاعةً 

 بإعانة املـؤمنني علـى      – الشفاعة احلسنة    –معه شفعاً بعد أن كان وتراً، وهلذا فسرت         
 بإعانة الكفار على قتال املؤمنني كما ذكر ذلك بن جرير،           – و الشفاعة السيئة     -اجلهاد  

 "وأبو سليمان 
 

فكيف إذاً مبن كان من جنود الطاغوت وأنصاره،        .. هذا يف الركون الذي هو امليل اليسري      
 فـاجلنود دون    ]٨:القصص [}ِإنَّ ِفرعونَ وهامانَ وجنودهما كَانوا خاِطِئني     {قال تعاىل   

 .شك شركاء يف جرائم أسيادهم وكربائهم
 

اإلسالم ليست مع احلكام أنفسهم فحسـب،       وحقيقة األمر أن معركتنا اليوم إلقامة دولة        
بل مع أنصارهم وأعوام من جند وشرطة وخمابرات الذين شبههم اهللا تعاىل باألوتـاد يف               

يقول جـل   " ، قال الطربي يف تفسريه      ]١٠:الفجر [}وِفرعونَ ِذي الْأَوتادِ  {: قوله تعاىل 
واختلف أهل التأويل يف معىن      ،أمل تر كيف فعل ربك أيضاً بفرعون صاحب األوتاد        : ثناؤه



 

٢٥ 

ذي اجلنـود الـذين     : معىن ذلك : فقال بعضهم   وِلم قيل له ذلك؟    – ذي األوتاد    –قوله  
 "األوتاد يف هذا املوضع اجلنود:يقَوون له أمره، وقالوا

 
و إن العبودية للطاغوت وطاعته فاحشة للغاية مهما الح فيها من السالمة واألمن علـى               "

مأنينة على الرزق ورغد العيش، فأي شر أشر من خضـوع إنسـان             احلياة والنفس والط  
إلنسان طاغوت وأي عبودية أشر من خضوع إنسان ملا يشرعه إنسان مثله يبول ويتغوط              
وأي عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان أبله معتوه وأي مهانة أعظم مـن أن                 

ـ    و رغباتـه وشـهواته وأي   يوضع يف أنف اإلنسان خطام يقوده إنسان مثله يوجهـه حن
على أن األمر ال يقف عند هذا احلد فحسب بل إنه يهبط م هذا الطـاغوت                ..... وأي

متحكماً يف معتقدام وأرواحهم وأجسادهم وأعراضهم وأمواهلم حىت يقيم عليها وعلـى            
 ].من كالم أحد املشايخ املعاصرين[ه .ا" أشالئهم ومجامجهم جمداً لذاته 

 
 راٍع فقد حشرت مع األغنام *** توىل أمرهإن األسود إذا 

 
 !أبعد كل هذا ال تعقلون؟.. فيا قوم

 
ترضون ألنفسكم أن تكونوا جنداً حمضرين وخداماً خملصني ملـن          .. أبعد كل هذا يا قوم    

 باعوا اآلخرة ورضوا بالدنيا ومتاعها الزائل الرخيص؟
 

اداً حلماية الطاغوت ولتحقيق    تزجون بفلذات أكبادكم ليكونوا أوت    .. أبعد كل هذا يا قوم    
 ..شهواته ونزواته وليبين على مجامجهم دعائم كرسيه الزائف الزائل

 
  ويا حاطباً يف حبل غريك حتطب***فيا موقداً ناراً لغريك ضوءها 

 
 : و واهللا إن أول من سيتربأ منكم يوم القيامة هو هذا الطاغوت الذي تنصرونه، قال تعاىل



 

٢٦ 

 
}  اِس مالن ِمنا لِّلِّه              وبح دواْ أَشنآم الَِّذيناللِّه و بكَح مهونِحباداً يوِن اللِّه أَندِخذُ ِمن دتن ي

ِإذْ * ولَو يرى الَِّذين ظَلَمواْ ِإذْ يرونَ الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ ِللِّه جِميعاً وأَنَّ اللّه شِديد الْعـذَاِب                 
وقَالَ الَِّذين اتبعواْ   * لَِّذين اتِبعواْ ِمن الَِّذين اتبعواْ ورأَواْ الْعذَاب وتقَطَّعت ِبِهم اَألسباب           تبرأَ ا 

ٍت علَيِهم وما   لَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنتبرأَ ِمنهم كَما تبرؤواْ ِمنا كَذَِلك يِريِهم اللّه أَعمالَهم حسرا             
 ..]١٦٧-١٦٥:البقرة [}هم ِبخاِرِجني ِمن الناِر

 
 إن اخلبيث ملن وااله غرار *** دالهم بغرور مث أسلمهم

 
جيمع اهللا الناس   (.. فيا قوم تربأوا منهم يف الدنيا، قبل أن يتربأوا منكم يوم احلساب، عندما              

بعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع        من كان يعبد شيئاً فليت    : يوم القيامة فيقول  
جزء من  [ )احلديث....من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت          

 . ]حديث طويل رواه البخاري
 

فياقوم حذار مث حذاِر أن تكونوا ممن سيتبع الطواغيت يف ذلك اليوم العصيب، واسعوا أن               
أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حىت يأتينا ربنا فإذا         : هللا فيقول يأتيهم ا (..ممن  تكونوا يومها   

جاءتا ربنا عرفناه، فيأتيهم اهللا يف صورته اليت يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا               
 .]جزء من نفس احلديث السابق[ ...)فيتبعونه

 
 شـرف   يا قوم عودوا لدينكم فهو جمدكم وعزكم وجمد آبائكم وأجدادكم الذين نـالوا            

االنضواء حتت لواء صالح الدين األيويب يف حطني وشرف املشاركة يف حترير القدس مـع               
قبائل أخرى، فأقطع صالح الدين للقبائل اليت شاركت معه أراٍض حول القدس من أجل              

يقصد النيب صلى اهللا عليه     ) هذا مسرى جدكم فحافظوا عليه    ( :محايتها من الصليبيني وقال   
 يف اجلزء اجلنويب الغريب من القـدس حيـث عاشـوا            )ين حسن ب(وكانت حصة    وسلم،

 ...وتكاثروا يف قرى الوجلة وعني كارم واملاحلة وغريها



 

٢٧ 

 
أجدادنا يومها حافظوا على تلك األراضي ومحوا القدس الشريف، فعاشوا عـزة            ...يا قوم 

 .اإلسالم وقوته، أباةً خملصني
 

ليهود، وهم جنـد الطـاغوت وشـرطته        واليوم أبناء قبيلتنا هم سياج متني حيمي كيان ا        
 . وخمابراته وهم شركاؤه يف جرائمه ضد اإلسالم وأهله

 
كيف ال وأبناؤكم يف أفغانستان حتت راية الصليب يقاتلون أهل اإلميان حبجة أم قـوات               

 . حفظ السالم التابعة لألمم امللحدة؟
 

 . النظام؟كيف ال وأبناؤكم يقتلون املسلمني من أبناء معان حبجة حفظ أمن
 

كيف ال والطائرات اليت انطلقت لقصف املسلمني من أهل العراق انطلقت من مضـارب              
 بين حسن؟

 
أين أنتم يا وجهاء العشرية وكربائها من ذلك العز الذي عاشه أجدادكم، وذلك الفـتح               

 ..الذي فتحه اهللا عليهم حتت راية صالح الدين؟
 

 ..ن خري الربية؟بل أين هي خنوتكم ومروءتكم وغريتكم على دي
 

عن أٍب فأضاعها *** إن املروءة ليس يدركها امرؤ ورث املكارم 
 وته عن سبل العال فأطاعها *** أمرته  نفس بالدناءِة و اخلنا

 
يا قوم كيف رضيتم بتسلط هذا الطاغية عليكم؟ هذا الذي ترىب يف أحضـان الغـرب،                

محن، أال ختافون أن يصـيبكم اهللا       ليحكم فيكم بشرعة الشيطان، ويعطل فيكم شرعة الر       



 

٢٨ 

ما من رجل يكون يف قوم يعمل فيهم باملعاصي         (قال عليه الصالة والسالم     .. بعقاب منه؟ 
رواه بـن    [)يقدرون أن يغيروا عليه فال يغريون إال أصام اهللا منه بعقاب قبل أن ميوتـوا              

 ].ماجة
 

عن دم كل امـرء مسـلم       فيا قوم أعدوا اجلواب لرب األرباب إذا سألكم يوم احلساب           
شاركت يف سفكه أياديكم يف العراق ويف معان و يف أفغانستان وغريها، بزجكم ألبنائكم              

حنن نعلم أن من أبناء العشـرية مـن مل          [يف جيش الطاغوت وبسكوتكم عن هذه اجلرائم        
يتلوث دينه بشئ من هذا ولكننا نعلم أيضا أن اليد اليت عقرت ناقة صاحل كانت يـداً واحـدة          

فهل مسلموا معان والعراق وأفغانستان أهون علـى اهللا         .. ولكن لعنة اهللا مشلت قوم مثود مجيعا      
 ].من ناقة صاحل؟؟

 
من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقـي اهللا           ( :روى بن ماجة عن أيب هريرة رفعه      

 )..تعاىل مكتوب بني عينيه آيس من رمحة اهللا
 

لتحكيم شرع اهللا ورفع راية التوحيد عاليـة يف         وإن من أوجب الواجبات عليكم السعي       
 ..البالد، ومواالة أهل احلق والتوحيد والتربؤ من أهل الشرك والتنديد

 
 .. أما آن لكم أن تنفضوا غبار الذل عنكم؟

 
ال طاعة ملخلـوق يف معصـية       "أما آن لكم أن تعودوا إىل اهللا وتعلنوا نقية بيضاء صافية            

كم السليمة ملة أبيكم إبراهيم الذي كان أصل دعوته الرباءة من            وتعودوا إىل فطر   "اخلالق
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معـه ِإذْ قَـالُوا             {..الطواغيت واملشركني 

          ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرونَ ِمن ددبعا تِممو اء ِمنكُمرا بِإن ِمِهمةُ      ِلقَواوـدالْع كُمنيبا وننيا بدبو 
     هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداء أَبضغالْبأي حىت حتكموا اهللا وحده فـال       ..]٤:املمتحنة [}و

 ..يطاع غريه وال أمر إال ما أمر وال شرع إال ما شرع
 



 

٢٩ 

اب اهللا، فكيف بكـم إذا      يا قوم أطيعوين وأجركم على اهللا، فواهللا ال طاقة لكم على عذ           
ويـوم  {سعرت النار، وتطاير شررها، وكتمت األنفاس وعض على الشفاه باألضـراس            

يا ويلَتى لَيتِني لَم أَتِخذْ     * يعض الظَّاِلم علَى يديِه يقُولُ يا لَيتِني اتخذْت مع الرسوِل سِبيلًا            
 } أَضلَِّني عِن الذِّكِْر بعد ِإذْ جاءِني وكَانَ الشـيطَانُ ِللِْإنسـاِن خـذُولًا             لَقَد* فُلَانا خِليلًا   

 ].٢٩-٢٧:الفرقان[
 

 وعتوا وطالوا واستخفوا بالورى *** أين الذين طغوا وجاروا واعتدوا
 فصمت هلم منها وثيقات العرى *** و متسكوا حبباهلا  لكنها

 
 بل أنزلتهم من مشاريخ الذرى*  **ما أخلدم بعد سالف رفعة
 تلك احملاسن حتت أطباق الثرى *** وإىل الِبلى قد نقّلوا وتشوهت

 
 ذو البطشة الكربى إذا أخذ القرى *** أفناهم من ليس يفىن ملكه
 إمنا ميعادها  أبدا حديث  يفترى *** فاصرف عن الدنيا طماعك

 
يت، اهللا اهللا يف دينكم، وسنة نبيكم، سريوا        وأنتم يا أبناء هذه الدعوة املباركة من أبناء عشري        

على درب العزة واد، وال تغرنكم كثرة اهلالكني واملتخاذلني وال تستوحشـنكم قلـة              
 .السالكني الصابرين

 
وال تطيعوا أحداً يف معصية اهللا ال كبري عشريٍة وال ويلّ نعمة، وال متنعنكم هيبة أحد مـن                  

: تقولوا ما يرضي اهللا ورسوله، قال عليه الصالة والسالم        الناس كثُر ماله أو عال جاهه أن        
يرى أمـراً هللا    : يارسول اهللا كيف حيقر أحدنا نفسه؟ قال      : ال حيقرن أحدكم نفسه، قالوا    (

ما منعك أن تقـول يفّ  : عليه فيه مقال، مث ال يقول فيه، فيقول اهللا عز وجل له يوم القيامة            
 .)ياي كنت أحق أن ختشىفإ: كذا وكذا؟ فيقول خشية الناس، فيقول

 



 

٣٠ 

وال تكونوا ممن حيسنون إذا أحسن الناس ويسيئون إذا أساءوا ولكن أحسنوا إن أحسنوا أو               
أال إن رحى اإلسالم دائرة، فدوروا مع الكتاب حيث         (: أساءوا، قال عليه الصالة والسالم    

يكم أمـراء   دار أال إن الكتاب والسلطان سيفترقان فال تفارقوا الكتاب أال إنه سيكون عل            
يقضون ألنفسهم ماال يقضون لكم إن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أضلوكم، قالوا            
يا رسول اهللا كيف نصنع؟ قال كما صنع أصحاب عيسى بن مرمي نشروا باملناشري ومحلوا               

، فشقوا طريقكم الصعب    ..)على اخلشب، موت يف طاعة اهللا خري من حياة يف معصية اهللا           
وعند الصباح حيمد القوم السرى، واحرصوا أن       ..صربكم وجهادكم الطويل بتوحيدكم و  

 :تكونوا مع ركب الفاحلني
 
}            نسحو اِلِحنيالصاء ودهالشو يِقنيدالصو نيِبيالن نِهم ملَيع اللّه معأَن الَِّذين عم لَـِئكفَأُو

 .]٦٩:النساء [}أُولَـِئك رِفيقًا
 

 :يا قوموأخرياً 
 

ما كتبت كلمايت هذه إال نصحاً لكم وإشفاقاً عليكم، وأسأله سبحانه أن تكون خالصـة               
لوجهه الكرمي،ومع كثرة الطالبني وقلة الناصرين، التجأت لركن ركني وحصن حصني إىل            
اهللا العزيز املتني، الذي من دخل حصنه كان من اآلمنني، ومن قصده كان له خري معـني                 

} ِجيبن يأَم   اهعِإذَا د طَرضومن طرح نفسه عند بابه فلن خيزى، ومن         ]٦٢:النمل[}  الْم ،
 . انتسب إليه فال يضل وال يشقى

 
 ليلحقه بذي احلسب الصميم *** دعي القوم ينصر مدعيِه

 إذا افتخروا بقيس أو متيم *** أيب اإلسالم ال أب يل سواه
 

رضي اهللا عنه عندما سأله ذلك الصحايب يوم        ولسان حايل يقول كما قال خالد بن الوليد         
جبلني يف جنوب   [مؤتة بعد أن كثرت اجلراح يف املسلمني، يا خالد أإىل سلمى أم إىل أجا               



 

٣١ 

 ال إىل سلمى وال إىل أجا ولكن إىل اهللا          :فبكى خالد رضي اهللا عنه وقال     ... ؟]شرقي حائل 
 .امللتجا

 
 ، اللهم فاشهد؛أال هل بلغت
 ،م فاشهد الله؛أال هل بلغت
 .  اللهم فاشهد؛أال هل بلغت

 
 كتبها نصحاً وإشفاقا،
 أمحد فضيل نزال اخلاليلة

 
 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي

 أَِمير جماعِة التوِحيِد و اِجلهاد
 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

٣٢ 

 اخلطاب الثالث

 

   ... ...ِإلْحق ِبالقاِفلةِإلْحق ِبالقاِفلة
 

  هـ١٤٢٤ ذو القعدة ١٢
  م٢٠٠٤ كانون الثاين/ايرين ٤

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

 حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات ،إن احلمد هللا
 .ال مضل له، ومن يضلل فال هادي لهأعمالنا من يهده اهللا ف

 
 له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك

وأدى األمانة ونصح األمة وتركها على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال 
 .هالك

 
آل  [}مسِلمونَ وأَنتم ِإالَّ تموتن والَ تقَاِتِه حق اللّه اتقُواْ آمنواْ الَِّذين أَيها يا{

 .]١٠٢:عمران
 



 

٣٣ 

 ِمنهما وبثَّ زوجها ِمنها وخلَق واِحدٍة نفٍْس من خلَقَكُم الَِّذي ربكُم اتقُواْ الناس أَيها يا{
 }يبارِق علَيكُم كَانَ اللّه ِإنَّ واَألرحام ِبِه تساءلُونَ الَِّذي اللّه واتقُواْ وِنساء كَِثريا ِرجاالً

 .]١:النساء[
 
يصِلح لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر لَكُم  * سِديدا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتقُوا آمنوا الَِّذين أَيها يا{

 .]٧١-٧٠:األحزاب [}ذُنوبكُم ومن يِطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عِظيما
 

 أما بعد؛
 

 يظنان كل الظن أن ال تالقيا *** مع اهللا الشتيتني بعدماجيوقد 
 

 إىل أخوة املنهج ورفاق الدرب وأخالء الروح؛
 

أخاطبكم والشوق حيدوين وأمل اللقاء يدفعين أن جيمع اهللا الشمل، وأن يلتأم اجلمع كرة 
 .على طاعة اهللا واجلهاد يف سبيل اهللا أخرى

 
ن فيه حبال الود السابق وترممون فيه بناء األخوة أخاطبكم وأنا أنتظر اليوم الذي تصلو

 .السالفة
 

 كيف وكل عني تنطق *** حيب لكم يا أخويت ملّا يعد سرا
 حباً على جنبات قليب يشرق *** حبكمأمبحبة اهللا العلي 

 ما ضاق عنه القلب وهو ضيق *** فكل فرد يف الفؤاد مكانه
 

كثرت اجلراح واشتد اخلطب وختطفت يد أخاطبكم بعد أن قلّ املوافق، وعز النصري، و
 .وقد أخرنا اهللا حلكمة يعلمها، فرسان األوائل، واألبطال األماثلاملنون كثرياً من ال



 

٣٤ 

 
وحنن نعاهده سبحانه ونعاهدكم أن نظل شجى يف حلوق الطغاة، وسيفاً مسلطاً على 

عب، رقاب الظاملني، وجنداً لإلسالم نذود عن حياضه، ونستسهل يف سبيله الص
 . ونسترخص نفوسنا حىت يظهره اهللا أو لك دونه

 
أخاطبكم مشفقاً ناصحاً، وحزيناً متعجباً أن يتخلف مثلكم عن الركب، ويستأخر 
بعضكم يستبقي احلياة، ويثّاقل مجعكم عن النفري، وقد أتاكم الصليب وأجلب عليكم خبيله 

 .ورجله ورماكم عن قوس واحدة
 

ليايل، وجراحات األيام، وآهات املشتاقني إىل اجلهاد و اجلنان فأين حديث املاضي، ومسر ال
 !! واحلور

 
 !أترضون ألنفسكم مثل السوء؟

 
 الزكَاةَ وآتواْ الصالَةَ وأَِقيمواْ أَيِديكُم كُفُّواْ لَهم ِقيلَ الَِّذين ِإلَى تر أَلَم{: قال اهللا سبحانه

 وقَالُواْ خشيةً أَشد أَو اللِّه كَخشيِة الناس يخشونَ منهم فَِريق ِإذَا الُالِْقت علَيِهم كُِتب فَلَما
 خير واآلِخرةُ قَِليلٌ الدنيا متاع قُلْ قَِريٍب أَجٍل ِإلَى أَخرتنا لَوال الِْقتالَ علَينا كَتبت ِلم ربنا
 }مشيدٍة بروٍج ِفي كُنتم ولَو الْموت يدِرككُّم تكُونواْ أَينما*  فَِتيالً تظْلَمونَ والَ اتقَى لِّمِن

 .]٧٨-٧٧:النساء[
 
هي أمريكا جاءت بقضها وقضيضها، وأقبلت بفخرها وخيالئها حتاد اهللا ورسوله،  فها

 ِإن عسيتم هلْ{ !!ل العقيدةفأين أسود الشرى، وفرسان امليدان، وأبطال التوحيد، ورجا
كُِتب كُملَيالُ عقَاِتلُواْ أَالَّ الِْقتا قَالُواْ تما وقَاِتلَ أَالَّ لَنِبيِل ِفي ناللِّه س قَدا ونِرجا ِمن أُخاِرنِدي 
 ]٢٤٦:البقرة [}ِبالظَّاِلِمني عِليم واللّه نهمم قَِليالً ِإالَّ تولَّواْ الِْقتالُ علَيِهم كُِتب فَلَما وأَبنآِئنا
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فطوىب ملن ، )إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر احلق فيما أقامك؟(: لقد قال أئمتنا قدميا
 . أقامه اهللا يف مقام اجلهاد، والنكاية يف أعدائه، والتحريض عليه

 
 اللّه عسى الْمؤِمِنني وحرِض نفْسك ِإالَّ لَّفتكَ الَ اللِّه سِبيِل ِفي فَقَاِتلْ{:قال سبحانه وتعاىل

 :وقال سبحانه، ]٨٤:النساء [}تنِكيالً وأَشد بأْسا أَشد واللّه كَفَرواْ الَِّذين بأْس يكُف أَن
 الَِّذين أَيها يا{:  سبحانهوقال ،]٦٥:األنفال [}الِْقتاِل علَى الْمؤِمِنني حرِض النِبي أَيها يا{

 وتجاِهدونَ ورسوِلِه ِباللَِّه تؤِمنونَ*  أَِليٍم عذَاٍب من تنِجيكُم ِتجارٍة علَى أَدلُّكُم هلْ َآمنوا
 ذُنوبكُم لَكُم يغِفر*  تعلَمونَ كُنتم ِإن لَّكُم خير ذَِلكُم وأَنفُِسكُم ِبأَمواِلكُم اللَِّه سِبيِل ِفي

ِخلْكُمدياٍت ونِري ججا ِمن تِتهحت ارهالْأَن اِكنسمةً وباِت ِفي طَينٍن جدع ذَِلك زالْفَو 
ِظيمى*  الْعرأُخا وهونِحبت رصن ناللَِّه م حفَتو ِر قَِريبشبو ِمِننيؤ١٣-١٠:الصف [}الْم[. 

 
قال رسول اهللا صلى اهللا : وقد أخرج ابن ماجه عن كريب أنه مسع أسامة بن زيد يقول

ال هل من مشمر إىل اجلنة فإن اجلنة ال خطر هلا هي ورب الكعبة نور أ(: عليه وسلم
يتألأل، ورحيانة تز، وقصر مشيد، ور مطّرد، ومثرة نضيجة، وزوجة حسناء مجيلة، 

 يف أبد يف دار سليمة، وفاكهة وخضرة، وحربة ونعمة يف حملة عالية وحلل كثرية، ومقام
:  فقال القوم،)قولوا إن شاء اهللا: ( قال،)نعم يا رسول اهللا حنن املشمرون هلا(:  قالوا؟)ية

 .، مث ذكر اجلهاد وحرض عليه)إن شاء اهللا(
 

 له مثل أجره،من حرض أخاه على اجلهاد كان (: قال -موقوفاً-وعن علي رضي اهللا عنه 
 .)وكان له يف كل خطوة من ذلك عبادة سنة

 
 إال جبيل عظيم البذل مغوار *** فالنصر يا قومي لن ن سحائبه
 فاجلذع من مكة والغصن أنصار *** هبوا ولبوا فما يف البؤس من رغٍد
 ومرهف احلد مسنوناً على النار *** ومل تزل راية التوحيد خافقةً

 



 

٣٦ 

دنا أنا رأينا اجلهاد قد درست آثاره فال ترى، وطُمست أنواره بني وقد آملنا وقرح أكبا
الورى، وأعتم ليله بعد أن كان مقمرا، وأظلم اره بعد أن كان نيرا، وذوى غصنه بعد 

وقفلت أبوابه فال تطرق، وأغللت  أن كان مورقا، وانطفأ حسنه بعد أن كان مشرقا،
، وربضت أسوده فال تنهض، وامتدت أيدي وصفنت خيوله فال تركض أسبابه فال ترمق،

وأغمدت السيوف من أعداء الدين إخالداً إىل ، الكفرة األذالء إىل املسلمني فال تقبض
وآمت  حضيض الدعة واألمان، وخرس لسان النفري إليهم فصاح نفريهم يف أهل اإلميان،

 .خماطبنيعروس الشهادة إذ عدمت اخلاطبني، وأمهل الناس اجلهاد كأم ليسوا به 
 

فال جند إال من طوى نشاطه عنه أو اثّاقل إىل نعيم الدنيا الزائل رغبة عنه، أو تركه جزعاً 
أو جهل ما فيه من الثواب  .من القتل وهلعا، أو أعرض عنه شحاً عن اإلنفاق وطمعا

 }قَِليلٌ ِإالَّ رِةاآلِخ ِفي الدنيا الْحياِة متاع فَما{اجلزيل، أو رضي باحلياة الدنيا من اآلخرة 
 . ]٣٨:التوبة[
 

 ؛فيا إخوة العقيدة
 

وما الذي يقعد بكم يا أهل الصدق؟ أألهل واألوالد  -وأنتم أهل احلق؟  -مب تتعللون 
 وأَزواجكُم وِإخوانكُم وأَبنآؤكُم آباؤكُم كَانَ ِإن قُلْ{ :واملساكن؟ قال اهللا تعاىل

كُمتِشريعو أَمالٌوا ووهمفْترةٌ اقْتارِتجنَ ووشخا تهادكَس اِكنسما وهنوضرت بكُم أَحِإلَي 
نوِلِه اللِّه مسراٍد وِجهِبيِلِه ِفي وواْ سصبرى فَتتح أِْتيي ِرِه اللّهِبأَم اللّهِدي الَ وهي مالْقَو 

٢٤:التوبة [}الْفَاِسِقني[. 
 

يف هذه اآلية الشريفة من التحذير والتخويف والتهديد ملن ترك : (قال صاحب املشارع
اجلهاد رغبة عنه سكوناً إىل ما هو فيه من األهل واملال مافيه كفاية، فاعتربوا يا أويل 

 ). األبصار
 



 

٣٧ 

 ِإلَى اثَّاقَلْتم اللِّه سِبيِل ِفي انِفرواْ لَكُم ِقيلَ ِإذَا لَكُم ما آمنواْ الَِّذين أَيها يا{: وقال اهللا تعاىل
 }قَِليلٌ ِإالَّ اآلِخرِة ِفي الدنيا الْحياِة متاع فَما اآلِخرِة ِمن الدنيا ِبالْحياِة أَرِضيتم اَألرِض

 .]٣٨:التوبة[
 

عن املبادرة إىل هذا توبيخ على ترك اجلهاد وعتاب على التقاعد : (قال القرطيب رمحه اهللا
 ). أي إىل نعيم األرض أو اإلقامة يف األرض]٣٨:التوبة [}اثَّاقَلْتم{؛ وقوله اخلروج،

 
 يجاِهدواْ أَن وكَِرهواْ اللِّه رسوِل ِخالَف ِبمقْعِدِهم الْمخلَّفُونَ فَِرح{: قال اهللا تعاىل

اِلِهموِبأَم أَنفُِسِهمِبيِل ِفي وقَالُواْ اللِّه سواْ الَ ونِفرِفي ت رقُلْ الْح ارن منهج دا أَشرح وا لَّوكَان 
 ِإلَى اللّه رجعك فَِإن * يكِْسبونَ كَانواْ ِبما جزاء كَِثريا ولْيبكُواْ قَِليالً فَلْيضحكُواْ * يفْقَهونَ
 ِإنكُم عدوا مِعي تقَاِتلُواْ ولَن أَبدا مِعي تخرجواْ لَّن فَقُل خروِجِللْ فَاستأْذَنوك منهم طَآِئفٍَة
 والَ أَبدا مات منهم أَحٍد علَى تصلِّ والَ * الْخاِلِفني مع فَاقْعدواْ مرٍة أَولَ ِبالْقُعوِد رِضيتم
قُمت لَىِرِه عقَب مهواْكَ ِإنوِلِه ِباللِّه فَرسرواْ واتمو مه٨٤-٨١:التوبة [}فَاِسقُونَ و[. 
 

 إىل هذا الوعيد الشديد، واخلزي الشديد، والوبال األليم ملن ختلف - رمحك اهللا -فانظر
 .عن اجلهاد وتقاعد عنه وكره اإلنفاق فيه

 
وديداً ملن فعل كفعلهم، وهذه اآليات وإن كانت نزلت ألقوام بأعيام فإن فيها ترهيباً 

وختلف عن اجلهاد الواجب كتخلفهم، وناهيك عن ذلك فعالً شنيعاً، ووعيداً فضيعا وال 
فاتقوا اهللا واحذروا مكره ملن !! فهل بعد هذا اخلذالن خذالن .حول وال قوة إال باهللا

 .ختلف عن أمره
 

يه من اجلهاد الناكب اعلم أيها الراغب عما افترض عل(: قال صاحب املشارع رمحه اهللا
عن سنن التوفيق والسداد؛ أنك قد تعرضت إىل الطرد واإلبعاد وحرمت واهللا اإلسعاد بنيل 

 .)املراد



 

٣٨ 

 
ليت شعري هل سبب إحجامك عن القتال واقتحامك معارك األبطال، وخبلك يف سبيل 

ل؟ إال طول أمل؟ أو خوف هجوم أجل؟ أو فراق حمبوب من أهل وما؛ اهللا بالنفس واملال
أو قريب عليك شفيق؟ أو ويل كرمي؟ أو صديق  أخ لك شقيق؟ أو ولد وخدم وعيال؟ أو

 أو جاه منيع؟ أو منصب رفيع؟ أو قصر مشيد؟ محيم؟ أو حب زوجة ذات حسن ومجال؟
 أو ملبس ي أو مأكل هين؟ أو ظل مديد؟

 
 .ليس غري هذا يقعدك عن اجلهاد، وال سواه يبعدك عن رب العباد

 
 ِإذَا لَكُم ما آمنواْ الَِّذين أَيها يا{ :تسمع قوله تعاىل  أال!هذا منك أيها األخ جبميلوتاهللا ما 

 فَما اآلِخرِة ِمن الدنيا ِبالْحياِة أَرِضيتم اَألرِض ِإلَى اثَّاقَلْتم اللِّه سِبيِل ِفي انِفرواْ لَكُم ِقيلَ
اعتاِة ميا الْحينِة ِفي الد؟]٣٨:التوبة [}قَِليلٌ ِإالَّ اآلِخر  

 
أُملي عليك من احلجج واستمع ما ألقي إليك من الرباهني الساطعة ولتعلم أنه ما  أصِغ ملا

 .يقعدك عن اجلهاد سوى احلرمان وليس لتأخرك سبب إال النفس والشيطان
 

ن نزوله، وأما سكونك إىل طول األمل وخوف هجوم األجل واالحتراز من املوت البد م
واإلشفاق من الطريق الذي البد من سلوك سبيله، فواهللا إن اإلقدام ال ينقص عمر املقدمني 

 يستأِْخرونَ الَ أَجلُهم جاء فَِإذَا أَجلٌ أُمٍة وِلكُلِّ{ كما ال يزيد اإلحجام عمر املستأخرين؛
 }ترجعونَ ِإلَينا ثُم الْموِت ذَاِئقَةُ نفٍْس كُلُّ{، ]٣٤:األعراف [}يستقِْدمونَ والَ ساعةً

 .]٥٧:العنكبوت[
 

 وإن هول املطلع شديد ولكن ال تشعرون، وإن -أيها املفتون  -وإن للموت سكرات 
 الَِّذين اللّه يثَبت{ للقرب عذاباً ال ينجو منه إال الصاحلون، وإن فيه سؤال امللكني الفاتنني،



 

٣٩ 

 ما اللّه ويفْعلُ الظَّاِلِمني اللّه ويِضلُّ اآلِخرِة وِفي الدنيا الْحياِة ِفي الثَّاِبِت ِلِبالْقَو آمنواْ
 .]٢٧:إبراهيم [}يشاء

 
 . إما سعيداً فإىل النعيم املقيم، وإما شقياً فإىل عذاب اجلحيم؛مث بعد ذلك اخلطر العظيم

 
ن هذه املهالك، وقد قال الرسول صلى اهللا والشهيد آمن من مجيع ذلك ال خيش شيئاً م

 .)ال جيد ألشهيد من أمل القتل إال كمس القرصة(: عليه وسلم
 

عن انتهاز هذه الفرصة مث تجار يف القرب من العذاب وتفوز عن  -أيها األخ-فما يقعد بك 
ء اهللا حبسن املآب، وتأمن من فتنة السؤال وما بعد ذلك من الشدائد واألهوال، فالشهدا

أحياء عند رم يرزقزن ال خوف عليهم وال هم حيزنون فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله 
مستبشرين، أرواحهم يف جوف طري خطر تسرح يف عليني، فكم بني هذا املوت الكرمي، 

 .وبني املوت األليم
 

 فقلة حرص املرء يف الرزق أمجل *** لئن كانت األرزاق قسماً مقدرا
 فما بال متروك به املرء يبخل *** رك مجعهاوإن كانت األموال للت

 
 فقدر ثواب اهللا أعلى وأنبل *** وإن كانت الدنيا تعد نفيسة
 فقتل إمرئ يف اهللا بالسيف أمجل *** وإن كانت األبدان للموت أنشئت

 
 يِحبهم ِبقَوٍم اللّه يأِْتي فَسوف ِديِنِه عن ِمنكُم يرتد من آمنواْ الَِّذين أَيها يا{:قال تعاىل
هونِحبيلَى أَِذلٍَّة وع ِمِننيؤٍة الْملَى أَِعزع ونَ الْكَاِفِريناِهدجِبيِل ِفي يالَ اللِّه سافُونَ وخةَ يملَو 
ق اآليات يبني وسيا، ]٥٤:املائدة [}عِليم واِسع واللّه يشاء من يؤِتيِه اللِّه فَضلُ ذَِلك آلِئٍم

 ...أن ذلك بسبب مواالة الكفار والركون إليهم
 

 فماذا ستفعل يارب؟



 

٤٠ 

}فوأِْتي فَسي ٍم اللّهِبقَو مهِحبي هونِحبي٥٤:املائدة [}و [. 
 

من هؤالء الكرام الذين يدخرهم اهللا لنصرة دينه ورفع رايته حني  من هؤالء املصطفون؟
 ؟إلميانبنكص الناس وينفض مجع ا

}مهِحبي هونِحبيلَى أَِذلٍَّة وع ِمِننيؤٍة الْملَى أَِعزع ٥٤:املائدة[ }الْكَاِفِرين[. 
 

 مث ماذا يارب؟
 .]٥٤:املائدة [}آلِئٍم لَومةَ يخافُونَ والَ اللِّه سِبيِل ِفي يجاِهدونَ{
 

 سان وليس يناله كل أحد؛لكن اهللا يقرر أن هذا األمر حمض الفضل وخالص اإلح
}لُ ذَِلكِتيِه اللِّه فَضؤن ياء مشي اللّهو اِسعو ِليم٥٤:املائدة [}ع[. 
 

 .من التخلف عن ذلك الركب..  حذار..فحذار
 

أن تكون من هؤالء الذين حيبهم اهللا وحيبونه، فإن القافلة إذا  -يا أخ التوحيد-واحرص 
 .ل، وظهر احلق من الباطلسارت وشدت الرحال ختلف العاط

 
 سِبيِل ِفي يقَاِتلُونَ اجلَنةَ لَهم ِبأَنَّ وأَموالَهم أَنفُسهم الْمؤِمِنني ِمن اشترى اللّه ِإنَّ{: قال تعاىل

 اللِّه ِمن ِبعهِدِه أَوفَى ومن والْقُرآِن واِإلِجنيِل التوراِة ِفي حقًّا علَيِه وعدا ويقْتلُونَ فَيقْتلُونَ اللِّه
 .]١١١:التوبة [}الْعِظيم الْفَوز هو وذَِلك ِبِه بايعتم الَِّذي ِببيِعكُم فَاستبِشرواْ

 
ملّا كثُر املدعون للمحبة طُوِلبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى، فلو يعط الناس بدعواهم 

ال تقبل هذه الدعوى إال " ؛ فقيل، فتنوع املدعون يف الشهودألدعى اخللي حرقة الشجي؛
 ]...٣١:آل عمران [}اللّه يحِببكُم فَاتِبعوِني اللّه تِحبونَ كُنتم ِإن قُلْ{، "ببينة

 



 

٤١ 

فطولبوا بعدالة البينة  فتأخر اخللق كلهم وثبت أتباع احلبيب يف أفعاله وأقواله وأخالقه،
 ]...٥٤:املائدة [}آلِئٍم لَومةَ يخافُونَ والَ اللِّه سِبيِل ِفي ونَيجاِهد{ بتزكية؛

 
ت هلم يسإن نفوس احملبني وأمواهلم ل"؛ فقيل هلم فتأخر أكثر احملبني وقام ااهدون،

 }اجلَنةَ لَهم ِبأَنَّ وأَموالَهم أَنفُسهم الْمؤِمِنني ِمن اشترى اللّه ِإنَّ{، "فهلموا إىل بيعة
 ]...١١١:التوبة[
 

فلما عرفوا عظمة املشترى وفضل الثمن وجاللة من جرى على يديه عقد التبايع عرفوا 
فعقدوا معه  فرأوا من أعظم الغنب أن يبيعوها لغريه بثمن خبس، قدر السلعة وأن هلا شأناً،

فلما  ،" نستقيلكواهللا ال نقيلك وال "؛بيعة الرضوان بالتراضي من غري ثبوت خيار، وقالوا
مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم "؛  قيل هلم،مت العقد وسلموا املبيع

 أَحياء بلْ أَمواتا اللِّه سِبيِل ِفي قُِتلُواْ الَِّذين تحسبن والَ{، "ما كانت وأضعافها معها أوفر
ِعند ِهمبقُونَ رزري  *ا فَِرِحنيِبم اهآتم ِلِه ِمن اللّهونَ فَضِشربتسيو ِبالَِّذين قُواْ لَملْحِبِهم ي 
نم لِْفِهمأَالَّ خ فوخ ِهملَيالَ عو مونَ هنزح١٧٠-١٦٩:آل عمران [}ي[. 
 

خيرب تعاىل أنه عاوض من عباده املؤمنني عن أنفسهم وأمواهلم إذا : (قال ابن كثري رمحه اهللا
 يف سبيله باجلنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما ميلك مبا بذلوها

بايعهم اهللا فأغلى  "وهلذا قال احلسن البصري وقتادة؛ تفضل به على عباده املطيعني له،
 ").مثنهم

 
 .]١٤٠:آل عمران [}شهداء ِمنكُم ويتِخذَ {:وقال تعاىل

 
 .)ل عظيم للشهداء وتنبيه على حب اهللا إياهموفيه فض: (قال السهيلي رمحه اهللا

 



 

٤٢ 

ما (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف الصحيحني عن أنس رضي اهللا عنه قال
أحد يدخل اجلنة حيب أن يرجع إىل الدنيا وماله على األرض من شيء إال الشهيد فإنه 

 .)دةيتمىن أن يرجع إىل الدنيا فيقتل عشر مرات ملا يرى من فضل الشها
 

يا جابر أال ( : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم،وملا قُتل عبداهللا بن عمر بن حرام يوم أحد
أخربك ما قال اهللا ألبيك، ما كلم اهللا أحداً إال من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، 

إنه  "، قال؛" تحييين فأقتل فيك ثانية!يا رب"؛ ، قال"؟يا عبد اهللا متن علي أعطك"؛ فقال
 والَ{ :فأنزل اهللا تعاىل، )يارب أبلغ من ورائي: قال" ق مين أم إليها ال يرجعونسب

نبسحت ِبيِل ِفي قُِتلُواْ الَِّذينا اللِّه ساتولْ أَماء بيأَح ِعند ِهمبقُونَ رزر١٦٩:آل عمران[ }ي[. 
 

ا أصيب إخوانكم يوم أحد مل( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛وعن ابن عباس قال
جعل اهللا أرواحهم يف أجواف طري خضر ترد أار اجلنة تأكل من مثارها وتؤوي إىل 

 ، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشرم ومقيلهم،قناديل من ذهب معلقة يف ظل العرش
 نا أحياء يف اجلنة نرزق لئال يزهدوا يف اجلهاد وال ينكلوا يفامن يبلغ إخواننا عنا "؛ قالوا
 ِفي قُِتلُواْ الَِّذين تحسبن والَ{ :، فأنزل اهللا تعاىل"أنا أُبلّغهم عنكم "اهللا؛، فقال "؟احلرب
 ).]١٦٩:آل عمران[}يرزقُونَ ربِهم ِعند أَحياء بلْ أَمواتا اللِّه سِبيِل

 
 ه وسلم يقول؛ مسعت رسول اهللا صلى اهللا علي؛وعن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال

أول ثلة تدخل اجلنة الفقراء املهاجرون الذين تتقى م املكاره، إذا أمروا مسعوا وأطاعوا (
وإذا كانت لرجل منهم حاجة إىل السلطان مل تقض له حىت ميوت وهي يف صدره، وأن 
اهللا عز وجل ليدعوا يوم القيامة اجلنة فتأيت بزخرفها وزينتها، فيقول اهللا عز وجل أين 

ادخلوا اجلنة فيدخلوا بغري حساب فتأيت املالئكة : ادي الذين قاتلوا يف سبيلي وقتلواعب
فيسجدون، فيقولون ربنا حنن نسبح حبمدك الليل والنهار ونقدس لك من هؤالء الذين 

رواه أمحد  [)آثرم علينا؟ فيقول هؤالء عبادي الذين قاتلوا يف سبيلي وأوذوا يف سبيلي
 ].والبزار



 

٤٣ 

 
 ِفي قُِتلُواْ الَِّذين تحسبن والَ{:  عن قوله تعاىللَِئن مسعود رضي اهللا عنه أنه سوعن اب
 أن ؛ فأخربنا،أما أنا قد سئلنا عن ذلك: (فقال ؟]١٦٩:آل عمران [}أَمواتا اللِّه سِبيِل

 ،أرواحهم يف طري خضر تسرح يف اجلنة حيث شاءت وتؤي إىل قناديل معلقة بالعرش
 وما !ربنا"؛ قالوا" هل تستزيدون شيئا فأزيدكم؟ "إليهم ربك اطالعة فقال؛فاطّلع 
هل تستزيدون شيئاً "؛ ، مث اطّلع إليهم ثانية فقال" وحنن نسرح يف اجلنة حيث شئنا؟نستزيد

تعيد أرواحنا حىت نرجع إىل الدنيا فنقتل يف "؛  قالوا، فلما رأوا أم لن يتركوا،"فأزيدكم؟
 .)"سبيلك مرة أخرى

 
تضمن اهللا ملن (:  قال صلى اهللا عليه وسلم؛ويف البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

 فهو علي ضامن ،خرج يف سبيله ال خيرجه إال جهاد يف سبيلي وإميان يب وتصديق برسلي
أن ادخله اجلنة أو أرجعه إىل مسكنه الذي خرج منه نائالً ما نال من أجر وغنيمة، والذي 

ه مامن كلم يكلم يف سبيل اهللا تعاىل إال جاء يوم القيامة كهيئته يوم كُلم نفس حممد بيد
لونه لون الدم ورحيه املسك، والذي نفس حممد بيده لوال أن أشق على املسلمني ما قعدت 
خالف سرية تغزو أبداً، ولكن ال أجد سعة فامحلهم، وال جيدون سعة فيشق عليهم أن 

 ).يده لوددت أن أغزو يف سبيل اهللا فأقتل، مث أغزو فأقتليتخلفوا عين، والذي نفس حممد ب
 

 !فأي فضل بعد هذا الفضل وأي منة بعد هذه املنة، وأي شرف بعد هذا الشرف؟
 

 تعالوا ... فتعالوا فاشتفوا منها، وارووا ضمأكم من دمائها؛فهذه أمريكا بني ظهرانينا
 . لكرميةلتذودوا عن أعراض املسلمات، ولتظفروا ذه البشارة ا

 
:  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال،روى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

 .)ال جيتمع كافر وقاتله يف النار أبدا(
 



 

٤٤ 

قتلت بسيفي هذا مائة مستلئم (: وروى ابن أيب شيبة عن سلمان بن أيب ربيعة أنه قال
 ). ما قتلت منهم رجالً صربا،كلهم يعبد غري اهللا

 
، )اذكر اهللا يا أخي(:  استلقى الرباء بن مالك فترمن، فقال له أنس؛بن سريينوعن ا

ال أموت على فراشي وقد قتلت مائة من  -ابن أيب  - !أي أنس(: فقال فاستوى جالساً،
 ). سوى من شاركت يف قتله،مبارزة؛ املشركني

 
نك وبني  أن حيول بي؛ من مزالق الشيطان ومداخله، واحذر- أخ التوحيديا-واحذر 

اجلهاد يف سبيل اهللا ويضع أمامك العوائق واألسباب اليت تربر لك القعود والتخلف عن 
 فإن هذا الشيطان الطريد -حىت وإن كانت هذه األعمال طاعة هللا ورسوله  -اجلهاد 

 .املريد ال يفتأ حيول بني العبد وبني ما يرضي ربه
 

إن الشيطان  (:-ما معناه  -طري وقال ورحم اهللا ابن القيم حني نبه على هذا األمر اخل
ملحاح بطيء اليأس، وهو يترصد للمؤمن ويقعد له يف طريق سريه إىل اهللا مث ينصب له 
فخاخاً وأشراكا، ال يتدىل إىل األدىن إال إذا عجز عن األعلى، فيبدأ له بنصب فخ الشرك 

ة الكبائر، فإن ختطاه والكفر فإن جنا منه، نصب له شرك البدعة، فإن جاوزه أعد له شبك
أعد له شرك الصغائر، فإن جنا شغله باملباح، فإن عجز ترصد وكمن له يف عقبة العبادات 
املفضولة، فشغله ا وحسنها بعينه وزينها له و أراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله ا 

ب طمع يف عما هو أفضل منها وأعظم كسباً ورحبا، ألنه ملّا عجز عن ختسريه أصل الثوا
ختسريه كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله باملرضي عن األرضى له، فيشغله بطلب علم 
الكفاية عن فرض العني من اجلهاد، ويزين له جهاد الدعوة وقد انفتح باب جهاد السيف 

 ).على مصراعيه
 



 

٤٥ 

 والْيوِم ِباللِّه آمن كَمن لْحراِما الْمسِجِد وِعمارةَ الْحاج ِسقَايةَ أَجعلْتم{: وقد قال تعاىل
 }الظَّاِلِمني الْقَوم يهِدي الَ واللّه اللِّه ِعند يستوونَ الَ اللِّه سِبيِل ِفي وجاهد اآلِخِر

 .]١٩:التوبة[
 

وإمنا الفقيه الذي يعرف خري  ليس الفقيه الذي يعرف اخلري،: (وقدمياً قال أئمتنا
 ).اخلريين

 
أيستطيع أحدكم أن يقوم : ( أن أبا هريرة قال؛وقد خرج ابن املبارك بإسناده عن صفوان
: قال، )يا أبا هريرة من يطيق هذا؟: (فقيل) فال يفتر و يصوم فال يفطر ما كان حيا؟

 ).والذي نفسي بيده إن نوم ااهد يف سبيل اهللا أفضل منه(
 

 !؟فهذه درجة نائمهم فكيف قائمهم
 !؟ هذه رتبة غافلهم فكيف بعاملهموإذا كانت

 !؟وإذا كان هذا خطر شراك نعاهلم فكيف خبطري أفعاهلم
 

تاهللا إن هذا هلو الفضل املبني، ملثل هذا فليشمر املشمرون، وعلى فواته فليبك العاجزون 
 . املقصرون، وعلى ضياع العمر فليحزن املفرطون

 
اللهم ... ا وحرمتنا من ذلك بذنوبنافكم من األحباب يارب اصطفيتهم واختذم من بينن

 .فال حترمنا أجرهم، وال تفتنا بعدهم وأحلقنا م
 

فال أنسى يف هذا املقام إخواننا الشهداء رمحهم اهللا الذين كانوا معنا .. .وإن كنت أنسى
 .يف السراء والضراء وصربوا معنا على ألواء الطريق

 



 

٤٦ 

أبو عبيدة  –حنسبه كذلك واهللا حسيبه-وعلى رأسهم األخ احلبيب الغايل الشهيد احلي 
 مبثل فقد هذا األخ، هذا -بعد أن هداين اهللا-فواهللا ما رزءت مبصيبة  ؛عبد اهلادي دغلس

... األخ الذي كنت استصغر نفسي أمامه لفرط شجاعته وإقدامه وصربه وحسن خلقه
 .ونفعلى مثل عبد اهلادي فلتبِك العي.. .فعلى مثل عبد اهلادي فلتبِك العيون

 
فكلما تذكرته تذكرت حديث النيب عليه الصالة والسالم الذي رواه أمحد وابن حبان، 

رجل غزا يف سبيل  - وذكر منهما -عجب ربنا من رجلني ( :عن ابن مسعود أنه قال
فازم أصحابه وعلم ما عليه يف االزام، وماله يف الرجوع، فرجع حىت يهريق دمه،  اهللا،

انظروا إىل عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حىت  "فيقول اهللا ملالئكته؛
 .)"يهريق دمه

 
فيوم أن اضطر ااهدون إىل أن خيلوا مواقعهم نتيجة القصف الشديد واملتواصل أىب أن 

 .وانغمسوا يف العدو نسأل اهللا أن يتقبلهم -هو وثلة من إخوانه-يرجع، وتبايع على املوت 
 

 فالنسر مسك والعظام رميم ***  شخوصهمماتوا وغُيب يف التراب
 

فواهللا لقد كان جبالً من اجلبال، وأسداً من األسود، وعابداً من العباد، وزاهداً من الزهاد، 
ترى الصالح يف وجهه، مسعر حرب لو كان معه رجال، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، 

 .شديداً  على أعداء اهللا، رحيماً وبراً بإخوانه
 

 األخ احلبيب والصديق الشفيق، -واهللا- يا عبد اهلادي رمحة واسعة، لقد كنت رمحك اهللا
فواهللا إن مكانك مازال شاغراً، ال يستطيع أن ميأله أحد، ، وكنت السمع والبصر

 .وبفضلك فقدت عضواً من أعضائي
 



 

٤٧ 

إين ألدعو لك أكثر مما أدعو (: وإن كنت أنسى فلن أنس ذلك اليوم الذي قلت يل فيه
 ).لوالدي

 
فأي خسارة بعد هذه اخلسارة، وأي رزية بعد هذه الرزية، فقدتك يف وقت كنت أحوج 

 .ما أكون إليك فيه
 

نسأل اهللا عز وجل أن يرفعك يف عليني، وأن يلحقنا بك غري مفتونني شهداء صاحلني مع 
 .النبيني والصديقني وحسن أولئك رفيقا، أنت وإخوانك الذين مل أذكرهم لضيق املقام

 
 كنتم ألرواحنا إال رياحني *** يسق عهدكم عهد السرور فمالُ

 
 : وال يفوتين يف هذه الساعة أن أوجه نصيحة وتذكرة إىل علماء األمة ودعاا

 
 تكْتمونه والَ ِللناِس لَتبيننه الِْكتاب أُوتواْ الَِّذين ِميثَاق اللّه أَخذَ وِإذْ{: فقد قال سبحانه

 .]١٨٧:آل عمران [}يشترونَ ما فَِبئْس قَِليالً ثَمناً ِبِه واشترواْ ظُهوِرِهم وراء نبذُوهفَ
 

لقد أخذ اهللا عليكم امليثاق أن تقوموا مبا أمركم اهللا به من األمر باملعروف والنهي عن 
 . يف سبيل دينهاملنكر واجلهاد يف سبيل اهللا واحلفاظ على شريعته وبذل النفوس واملهج

 
بدل أن تقوموا حبق اهللا؛ آثرمت السالمة وأخلدمت إىل الراحة ... ولكنكم لألسف الشديد

واألهل واملال والولد، وتركتم ااهدين يواجهون أعىت قوة يف العامل أجلبت عليهم خبيلها 
 .ورجلها

 
 فأين أنتم يا علماء األمة؟

 !! إىل مىت تنكصون وعن احلق ترغبون
 



 

٤٨ 

 !! الت املصاحل واملفاسد ديناً لكم ومنهجاأما ز
 أما آن لكم أن تعودوا إىل دينكم؟

 

إذا تبايعتم (: وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال؛ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذالً ال  بالعينة، وأخذمت أذناب البقر، ورضيتم بالزرع،

 .)ينكميرتعه حىت ترجعوا إىل د
 

 على أن ترك اجلهاد واإلعراض ؛)حىت ترجعوا إىل دينكم (؛ودل قوله صلى اهللا عليه وسلم
 .عنه والسكون إىل الدنيا خروج عن الدين ومفارقة له، وكفى به ذنباً وإمثاً مبينا

 
 أما آن لكم أن تستيقضوا من غفلتكم؟
 أما آن هلذا الليل الطويل أن ينجلي؟

 
 عن أي فتنة تتكلمون؟

 وعن أي مصلحة تتحدثون؟
 ! وهل هناك فتنة يا علماء األمة أعظم مما حنن فيه؟

 
، إن الفتنة ضياع حكم اهللا يف األرض، إن الفتنة ظهور الباطل على احلق، إن الفتنة الشرك

 .إن الفتنة أن حيشر األسود يف األقفاص يف كوبا وغريها
 

مخسني سنة أو أكثر؛ ال يكلف نفسه فها أنتم يبلغ أحدكم ثالثني سنة أو أربعني سنة أو 
 أحدكم فينرباط يوم يف سبيل اهللا، وال يتجشم عناء سفر كي يغبر قدميه يف سبيل اهللا، ي

عمره يف طلب العلم على أريكته سلماً ألعداء اهللا ال يبتلى يوماً يف سبيل اهللا حببس أو 
 .ضرب أو غريه

 
 ؛واهللا إنه ألحد أمرين



 

٤٩ 

 
 ،ذي يف ذات اهللا بشىت أنواع األذى من نبيه الذي أوإما أنكم أعز على اهللا

 ...لى غري هدي النيبأو أنكم ع
 

فواهللا ما جاء أحد مبثل ما جئت " ، ومعاذ اهللا أن تكون األوىل،ومعاذ اهللا أن تكون األوىل
 ."به قط إال أوذي

 
ء إىل طواغيت املشرق واملغرب يستبيحون بيضتها ويسوموا سو إىل من تركتم األمة؟

أهكذا كان السلف  !العذاب ويذحبون خرية بنائها ااهدين ويستولون على خرياا؟
  أين التضحيات يا علماء األمة؟ !الصاحل يغار أحدهم على أمته؟

 
سيد الشهداء محزة، ورجل قام إىل إمام (: أين أنتم من حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم

 .)جائر فأمره واه فقتله
 

واهللا إين ألرى األمر جيب علي (: سفيان الثوري ذلك العامل الرباين الذي قالأين أنتم من 
 !؟ ) أتكلم فيه فال أستطيع فأبول دماًأن
 

بال دماً عندما  من الدنيا، ذاك سفيان بال دماً عندما خلُصت نفسه هللا ومل ينازعها شيء
 .مازج دمه وخالط أنفاسه حب هذا الدين

 
ما : (س بن عبيد رمحه اهللا نظر إىل قدميه عند موته فبكى، فقيلأما بلغكم يا علماء أن يون

 ).قدماي مل تغربا يف سبيل اهللا(:  قال،)اهللا؟ يبكيك يا أبا عبد
 



 

٥٠ 

فماذا لو ،  تغرب قدماه عندما كان اجلهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقنيمل
واهللا لكان  ذا تظنون أنه قائل؟ترى لو كان ابن عبيد يف زمانا ما كان اجلهاد فرض عني؟

 :لسان حاله
 

 مسا ء امطري مهالً وغسلينا ويا *** فيا جبال اقذيف األحجار
 ما انت إن أنت مل ترمي الشياطينا *** ويا كواكب آن الرجم فانطلقي

 
لقد حل باألمة ما حل من ويالت ونكبات وتعطيل لشريعة رب األرض والسماوات يوم 

 التضحية، يوم أن ضعفت جذوة اجلهاد يف صدورهم، فتخلفوا عن ختاذل علماء األمة عن
الركب، يوم غاب عن أذهام أن األمة ال ميكن أن تقوم هلا قائمة إال بدماء العلماء، وأن 

 .التضحية بدمائهم هو نتاج طبيعي لإلرث النبوي الذي ورثوه يف صدورهم
 

 :ورحم اهللا ابن حزم يوم أن قال
 

 وأنشرها يف كل باد وحاضر ***  أبثّهامناي من الدنيا علوم
 تناسى رجال ذكرها يف احملاضر *** دعاء إىل القرآن والسنن اليت
 إذا هيعة ثارت فأول نافر *** وألزم أطراف الثغور جماهداً

 
 بسمر العوايل والدقاق البواكر *** أللقى محامي مقبالً غري مدبر

 ت للفىت قتل كافروأكرم مو *** كفاحاً مع الكفاريف حومة الوغى
 وال جتعلين من قطان املقابر *** فياربّّ ال جتعل محامي بغريها

 
 . وأنعم بابن حزم...ذلك ابن حزم

 



 

٥١ 

 فقد هادنتم الطواغيت وأسلمتم البالد والعباد لليهود والصليبيني، أما انتم يا علماءنا؛
 الصدع يف يوم أن سكتم عن جرائمهم وجبنتم عن وأذنام من حكامنا املرتدين،

وجوههم، وعجزمت عن محل راية اجلهاد والتوحيد اليت كلفكم اهللا ا، يوم أن قتلتم الغرية 
ففرغت ، واحلمية على دين اهللا يف قلوب الشباب ومنعتموهم من النفري إىل ساحات الوغى

 .ساحات الوغى من األسود إال من رحم اهللا، فال تكاد جتد عاملاً بيننا يستفىت
 

 اهللا؛يا عباد 
 

لقد  .ال تكاد جتد عاملاً بيننا يستفىت، وال طالباً به يقتدى، وال قائداً ربانياً يقود بنا البحر
خذلتمونا يف أحلك الظروف، وأسلمتمونا إىل عدونا، وخليتم بيننا وبينه، وغفلتم عن 

ما من امرئ خيذل (: حديث النيب عليه الصالة والسالم الذي رواه أبو داود حيث قال
رئ مسلماً يف موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال خذله اهللا يف ام

 .)موطن حيب فيه نصرته
 

أليس فيكم من يغط غطة سعيد بن عامر، فقد ذكر أصحاب السري أن أهل محص شكوه 
 منها؛ أنه كان يغط وتتجلله الغشية ،عمر، وعابوا عليه أموراً حني كان والياً عليهم إىل

شهدت مصرع خبيب األنصاري مبكة وقد : (فأجاب معتذراً. شق ذلك على الناسحىت ي
أحتب أن حممد مكانك وأنك يف  "بضعت قريش حلمه ومحلوه على جذع، وهم يقولون؛

يسرين أن يفديين حممد صلى اهللا عليه وسلم  قوم ما  يا!واهللا " فيقول؛،"أهلك ومالك؟
لذي رأيته وأنا يومئذ من املشركني، مث بشوكة يف قدمه، فكلما ذكرت ذلك املشهد ا

 ،)"تذكرت تركي نصرة خبيب يومها أرجتف خوفاً من عذاب اهللا ويغشاين الذي يغشاين
أليس فيكم من يرجف قلبه خوفاً من عذاب اهللا ويغشاه ما كان يغشى سعيد لترككم 

 نصرة ااهدين؟
 

 .نصرتنا يا علماء األمةنعم أسلمتونا للعدو وأسلمتم األمة قبلنا يوم ختاذلتم عن 



 

٥٢ 

 
إن اليد اليت عقرت ناقة صاحل يد واحدة، وقد أهلك اهللا قوماً بأكملهم نتيجة ذلك، وإن 
ناقة صاحل عليه السالم ليست بأعز على اهللا من مئات اآلالف من املسلمني من هذه األمة 

 . بسبب صمتكم وسكوتكم عنهم،الذين يذحبون على أيدي الكافرين
 

وتضع { ،أنكم قادمون على اهللا ال حمالة يف يوم تشيب له الولدان علماء األمة؛واعلموا يا 
وصاِحبِتِه * وأُمِه وأَِبيِه * يوم يِفر الْمرُء ِمن أَِخيِه { ،]٢:احلج [}كُلُّ ذَاِت حمٍل حملَها

يف ذلك اليوم العصيب ، ]٣٧-٣٤:عبس [}يِهِلكُلِّ امِرٍئ منهم يومِئٍذ شأْنٌ يغِن* وبِنيِه 
 .أعدو اجلواب لرب األرباب

 
 وعن أعداء يوم يسألكم عن األمة ماذا قدمتم هلا، وعن ااهدين وكيف نصرتكم هلم،

 .امللة وكيف بغضكم وعداوتكم هلم، بالسيف والسنان والقلب واللسان
 

 ملشركني ملَ مل تستنقذوهم؟ إن اهللا سائلكم عن األسرى يف يد اليهود و الصليبيني وا
 

يف فداء املسلمني يف  أمل تسمعوا ما قاله عبد الرمحن بن عمرة ملا بعثه عمر بن عبد العزيز
أرأيت يا أمري املؤمنني إن أبوا أن يفادوا الرجل بالرجل : (القسطنطينية، يقول؛ فقلت له

أعطهم بكل (:  فقال،)فإن أبوا إال أربعاً: (إىل أن قال... )زدهم: ( قال)كيف أصنع؟
فواهللا لرجل من املسلمني أحب إيل من كل مشرك عندي، إنك ما  مسلم ما سألوه،

 .)فاديت به املسلم فقد ظفرت، إنك إمنا تشتري اإلسالم
 

 .إن اهللا سائلكم عن أفغانستان والعراق ماذا قدمتم هلما
 

أطاع اهللا ورسوله  وليس له ذنب إال أنه ،إن اهللا سائلكم عن املال عمر وخذالنكم له
 .ورفض أن يعطي الدنية يف دينه



 

٥٣ 

 
ورحم اهللا ابن اجلوزي يوم اعتلى املنرب وقام خطيباً يف الناس حيثهم على اجلهاد واحلفاظ 

بعد أن ختلف الناس وتقاعسوا ، على بيضة هذا الدين ودفع الكافرين عن ديار املسلمني
، وتركتم عزتكم وقعدمت، عن نصر اهللا  مالكم نسيتم دينكم؛أيها الناس (:فقال، عن النفري

يا ، فلم ينصركم؟ حسبتم أن العزة للمشرك وقد جعل اهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني
 !وحيكم

 
أما يؤملكم ويشجي نفوسكم مرأى عدو اهللا وعدوكم خيطرعلى أرضكم اليت سقاها 

 بالدماء آبائكم يذلكم ويستعبدكم وأنتم كنتم سادات الدنيا؟
 

بكم وينمي محاستكم مرأى إخو ان لكم قد أحاط م العدو وسامهم ألوان قلو أما يهز
 اخلسف؟

 
أفتأكلون وتشربون وتتنعمون بلذائذ احلياة وإخوانكم هناك يتسربلون اللهب وخيوضون 

 النار وينامون على اجلمر؟ 
 

 إا قد دارت رحى احلرب ونادى منادي اجلهاد وتفتحت أبواب السماء، ؛يا أيها الناس
إن مل تكونوا من فرسان احلرب فافسحوا الطريق للنساء يدرن رحاها، واذهبوا فخذوا ف

 . فإىل اخليول وهاكم جلمها وقيودها!و ال، أاامر واملكاحل يا نساء بعمائم وحلى
 

 أتدرون مم صنعت هذه اللجم والقيود؟ لقد صنعها النساء من شعورهن ألن ؛يا ناس
 واهللا ظفائر املخدرات مل تكن تبصرها عني الشمس صيانة ال ميلكن شيئاً غريها، هذه

وحفظا؛ قطعنها ألن تاريخ احلب قد انتهى وابتدأ تاريخ احلرب املقدسة احلرب يف 
سبيل اهللا، فإن مل تقدروا على اخليل تقيدوا فخذوها فاجعلوها ذوائب لكم وظفائر، 

 .)إا من شعور النساء فلم يبق يف نفوسكم شعور



 

٥٤ 

 
ميدي يا عمد املسجد، وانقضي (: اللجم من فوق املنرب على رؤوس الناس وصرخوألقى 

 .هـ.أ )يا رجوم، وحترقي يا قلوب املاً وكمدا، لقد أضاع الرجال رجالتهم
 

 !نعم واهللا لقد أضاع الرجال رجولتهم
 

 فماذا نقول حنن يف هذا الزمان الذي عز فيه النصري، وقل فيه املعني وتداعت علينا األمم
 .كما تداعى األكلة إىل قصعتها

 
 إننا واهللا ال نريد رجاالً كأيب بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد واملقداد وطلحة والزبري،

 !لكننا نريد رجاالً كصفية
 

عندما قامت بالدفاع عن حرمات املسلمني عندما هم ذلك اليهودي اخلبيث ! نعم كصفية
 .ت عن أعراض املسلمنيأن يدخل احلصن ويكشف عورات املسلمني فقاتل

 
 من الكرب سيل الفاجعات املغرق *** فيا ريب أدركنا فقد بلغ الزىب

 
 ؛فيا علماء األمة، ويا دعاا، ويا شباا

 
 ..  فإمنا العصمة السيف؛ وأدركوا ما فاتكم،اتقوا اهللا ،اتقوا اهللا

 
لغايل والنفيس قبل فدونكم أعداء الشريعة بني ظهرانيكم، ومدوا يد العون إىل اخوانكم با

 وقبل أن ينفض السوق فريبح فيه من ، قبل أن يلفظكم التاريخ!نعم.. أن يلفظكم التاريخ
 .يربح وخيسر فيه من خيسر

 



 

٥٥ 

 إمنا أخاطب العلماء الربانيني، ال أقصد بذلك علماء السوء ،عندما أخاطب العلماء
 اهللا من ننت رائحة أن القبور اشتكت إىل( ومشايخ الفضائيات فهؤالء يكفيهم األثر؛

أولئك الذين ، )الكفار، فأوحى اهللا إليها أن بطون علماء السوء أشد نتناً من رائحتك
 .يأكلون الدنيا بالدين

 
 : أما انتم أيها ااهدون الصابرون نقول لكم

 
 مع كل ما يصيبنا من هم ونصب وضيق وبالء، فواهللا لن يرى األعداء منا إال كل ما

هدم بكل ما نستطيع، ولنبذلن الغايل والنفيس يف حرم، فإن مراغمة يسوءهم، ولنجا
الطواغيت من أقرب القربات إىل اهللا، فاصربوا إمنا هي أيام قالئل مث بعدها يأيت الفرج 

 . حاشا وكال،ال يعين ختلف وعد اهللا والنصر بعون اهللا، فإنَ تأخر النصر
 

ه واهللا مع مشقته وصعوبته ومرارته حللو يف إياكم والنكوص والرجوع عن هذا الطريق، فإن
 .ذات اهللا، وإا لنعمة عظيمة أن يصطفيكم اهللا لنصرة دينه، واجلهاد يف سبيله

 
  احلديث الذي رواه أبو هريرة،- يا أُنس الروح وسلواها؛يا رفاق الدرب-أال يكفيكم 

نة من ماء مر رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشعب فيه عيي: قال
لو اعتزلت الناس فأقمت يف هذا الشعب، ولن أفعل حىت استأذن رسول اهللا (: عذبة فقال

ال تفعل فإن مقام أحدكم يف سبيل اهللا أفضل من صالته يف (: ، فقال)صلى اهللا عليه وسلم
بيته سبعني عاماً، أال حتبون أن يغفر اهللا لكم ويدخلكم اجلنة اغزوا يف سبيل اهللا، من قاتل 

 ).يف سبيل اهللا فواق ناقة وجبت له اجلنة
 

واعلموا أصلحكم اهللا أن من أعظم النعم على من أراد : (ورحم اهللا ابن تيمية عندما قال
اهللا به خرياً أن أحياه إىل هذا الوقت الذي يجدد اهللا فيه الدين وحييي فيه شعار املسلمني 

ابقني األولني من املهاجرين واألنصار وأحوال املؤمنني وااهدين؛ حىت يكون شبيهاً بالس



 

٥٦ 

فمن قام يف هذا الوقت بذلك كان من التابعني هلم بإحسان، فينبغي للمؤمنني أن يشكروا 
اهللا تعاىل على هذه احملنة اليت حقيقتها منحة كرمية من اهللا تعاىل، وهذه الفتنة اليت يف باطنها 

 املهاجرين واألنصار كأيب بكر نعمة جسيمة، حىت واهللا لو كان السابقون األولون من
وعمر وعثمان علي وغريهم حاضرين يف هذا املكان لكان من أفضل أعماهلم جهاد هؤالء 
القوم ارمني وال يفوت مثل هذه الغزاة إال من خسرت جتارته، وسفه نفسه، وحرم حظاً 

 .)عظيماً من الدنيا واآلخرة
 

أكثروا من الدعاء أن يثبتنا على الطريق، فهل بعد هذا ترومون فضالً، وتطلبون بدال، ف
 :وليكن لسان حالنا مجيعاً

 
 وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا *** لكنين اسأل الرمحن مغفرة

 حبربة تنفذ األحشاء والكبدا *** أو طعنة بيدي حران جمهزة
 وقد رشدا أرشدك اهللا من غاز *** حىت يقولوا إذا مروا على جثيت

 
 على شرجع يعلى خبضر املطارف ***  فال تكنريب إن حانت وفايت فيا

 جبو السماء يف نسور عواكف *** ولكن قربي بطن نسر مقيله
 يصابون يف فج من األرض خائف *** وأمسي شهيداً ثاوياً يف عصابة
 تقى اهللا نزالون عند التزاحف *** فوارس من بغداد ألف بينهم
  ميعاد ما يف املصاحفوصاروا إىل *** إذا فارقوا دنياخم فارقوا األذى

 
 وما أحد يا رب منك بذا أوىل *** أموىل املوايل ليس غريك يل موىل
 فكن قويت يف مطليب وكن احلوال *** تربأت من حويل إليك وقويت

 ولو لقيت نفسي على ليله اهلوال *** يل سوى ذاك مبتغى وهب يل رضى ما
 



 

٥٧ 

اللهم جيش ، دين يف األرضاللهم مكن للموح، م مكن للمجاهدين يف األرضلهال
، اللهم يسر هلم كل خري، جيوشهم، وابعث سراياهم، وخلّص نواياهم، وخذ العيون عنهم

اللهم قو شوكتهم وآنس وحشتهم، وكن هلم العون والنصري، فهم أقوياء بك يا رب 
 .العاملني

 
اللهم . ..اةاللهم فأمحها الغد اللهم إن أمريكا جاءت خبيلها وخيالئها حتاد اهللا ورسوله،

اللهم شتت مشلهم وفرق  اللهم كما مزقت ملك قيصر فمزق ملك بوش،، فأمحها الغداة
 .مشلهم، واجعلهم غنيمة للمسلمني

 
اللهم احصهم،  ،اللهم عليك باحلكام املرتدين اللهم العن طواغيت العرب والعجم،

 .اللهم آمني، قتلهم بددا، وال تغادر منهم أحداوا
 

 الزرقَاِويأَبو مصعٍب 
 أَِمير جماعِة التوِحيِد و اِجلهاد

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

٥٨ 

 اخلطاب الرابع

 

قَاِويرٍب الزعصأِبي م الةٌ ِمنِرسقَاِويرٍب الزعصأِبي م الةٌ ِمنِرس  
  ))حِفظَه اهللاحِفظَه اهللا ( (ِإىل الشيِخ أُسامة بن الِدنَِإىل الشيِخ أُسامة بن الِدنَ

 
  هـ١٤٢٤ ذو احلجة ٢٤
  م٢٠٠٤ شباط/فرباير ١٥

 
 خِبقَلَِم الشي

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 
] ثَهذه رسالة عربادالصليب يف العراق، و هي رسالة من الشيخ أيب مصعب  عليها ع 
رقاوي رمحه اهللا كتبها للشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا قبل اإلنضمام إىل تنظيم الز

ا الشيخيني ملشروع صد احلملة القاعدة، و فيها بيان للمنهج و خطة العمل اليت إرتضاه
 لتحقيق ،الصليبية اجلديدة على العراق، و إعادة اخلالفة اإلسالمية على منهاج النبوة
 .مقاصد الشرع و حترير العرض و األرض، و التحضري للمعركة الفاصلة مع اليهود

 
أكـده مـع   و للعلم فإن تنظيم التوحيد و اجلهاد يف حينها مل ينفي ما جاء يف الرسالة إمنا                 

) مسئوول اللجنة الشرعية  (بعض التحفظ، و ذلك ما قاله الشيخ أبو أنس الشامي رمحه اهللا             
 :، فقال رمحه اهللا)الرد على شبهات حول اجلهاد يف العراق(يف حبثه القيم 

 



 

٥٩ 

الرسالة اليت تناقلتها األنباء وحتدثت عنها الدنيا وحتري النـاس يف أمرهـا هـي               : اوالً  ... 
 ولكـن   ،النسبة اىل األخ القائد ايب مصعب الزرقاوي حفظه اهللا ورعاه         صحيفة صادقة   

 فـنحن ال   ]و تفصيل ذاك التحريف و التزييـف      [ ،قد أعتراها بعض التحريف والتزيف    
ميكن أن نقتل مسلماً سنياً او أن جنترئ على حرمة بيت من بيوت اهللا ومعاذ اهللا أن نفعل                  

 )إنتهى كالمه رمحه اهللا (. ..هذا
 

ا هلذه الرسالة من فوائد، إرتأينا إدراجها، و نرجوا من القارئ الكرمي أن يقرأها مراعياً               و مل 
 و الذي قد عملنا جاهدين إىل عدم نقله يف          التحفظ الذي ذكره شيخنا أبا أنس رمحه اهللا       

 ]ما هو مدرج من الرسالة
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم،
 

ـ  ]كلمات حمذوفة من أصل الرسالة    [ِمن   م العرانــني والصنــاديد يف زمـن      إىل الش
إىل الرجـال يف قلل اجلـبال إىل صــقور العـز ولــيوث الشـرى إىل                العبـيد،

 .]كلمات حمذوفة من أصل الرسالة[األخـوين الكرميـني 
 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،
 

مالـك  فإن تكن األجساد منا تباعدت فإن املدي بني القلوب قريب، وعزاؤنا قول اإلمام              
أرجو أن يكون كالنا على خري واسأل اهللا العلي الكرمي أن تصلكم رساليت هذه وأنــتم                

 .ترفلون يف ثيـاب العافية وتتـنسمون ريـاح النصـر والظـفر، آمـني
 

وعزاؤنا قول اإلمام مالك أرجو أن يكون كالنا على خري واسأل اهللا العلـي الكـرمي أن                 
يف ثيـاب العافية وتتـنسمون ريــاح النصــر        تصلكم رساليت هذه وأنـتم ترفلون      

 .والظـفر، آمـني



 

٦٠ 

 
فإلـيكم حديثا يناسب املقام ويكشف اللثام ويزيح السـتار عن املخبـوء مـن اخلـري               

 .والسـوء يف ساحة العـراق
 

كما تعلمون إن اهللا من على األمة باجلهاد يف سبيل اهللا يف ارض الرافدين، ومن املعلـوم                 
هنا ليست كسائر الساحات؛ ففيها من اإلجيابيات ما ليس موجوداَ يف           لديكم ان الساحة    

أي ساحة أخرى، وفيها من السلبيات أيضا ما ليس موجوداَ يف غريهـا، ومـن اعظـم                 
وبينه وبني أرض احلرمني واألقصي إجيابيات هذه الساحة انه جهاد يف عمق ارض العرب،  

حلقيقية والفاصلة بني الكفر واإلسالم هي       وأننا نعلم من دين اهللا أن املعركة ا        رمية حجر، 
 وعليه فال بد من بذل الغايل والنفيس والسـعي           أي يف الشام وما حوهلا،     يف هذه األرض؛  

 .احلثيث من أجل ان نثبت موطأ قدم يف هذه األرض، لعل اهللا ان حيدث بعد ذلك أمراً
 

بنظرة عميقة نسـتهلها مـن      فالواقع يا مشاخينا االجراء حيتم علينا أن ننظر إىل هذا األمر            
 القاصر، واسأل اهللا     واليكم الواقع كما أراه بنظري     شرعنا احلنيف وواقعنا الذي نعايش،    

 :أن يعفو عن خطلي وزللي، فأقول واهللا املستعان
 

أن األمريكان كما ال خيفي عليكم قد دخلوا العراق من مبدأ عقدي، وألجل إقامة دولـة                
الفرات، وان هذه اإلدارة األمريكية املتصـهينة تعتقـد أن          إسرائيل الكربي من النيل إىل      

التعجيل بقيام دولة إسرائيل هو التعجيل خبروج املسيح، فجاءت العراق بقضها وقضيضها            
وفخرها وخيالئها حتاد اهللا ورسوله، وكانت تظن أن األمر سيكون سهال نوعا مـا، وان               

قع مغاير كل التغاير؛ فبـدأت      كانت مثة صعوبات فستكون يسرية، ولكنها اصطدمت بوا       
عمليات االخوة ااهدين من اللحظة االوىل، مما جعل األمور خمتلطة نوعا ما، مث تعالـت               

، مما جعل االمريكان    -إن صحت التسمية  -وترية العمليات، وكان ذلك يف املثلث السين        
لرافضة يضطرون إىل عقد صفقة مع الرافضة؛ شر الورى، وقد متت الصفقة على إن حيوز ا              

 .ثلثي الغنيمة يف سبيل الوقوف يف صف الصليبني يف وجهة ااهدين



 

٦١ 

 
 :التركيبة. أوالً

 
العراق يف اجلملة فسيـفساء سياسية، وخلطة عرقية، وتباينات مذهـبية طائفية متناثرة،           
ال تنـقاد إال لسلطـة مركزية قويـة وسلطان قاهر، بدءاً من زياد بن أبيـه، وانتـهاء                

لكـل  ستقبل على خيارات صـعبة؛ فهي أرض متاعب جـمة املصـاعب          بصدام، وامل 
 : وأما التفـصيلجـاد والعـب،

 
؛ قد أعـطوا صـفقة أيديهم ومثـرة      الربزاين والطالباين وهؤالء بشقـيهم   : األكراد. ١

قلوم لألمريكان، وفتـحوا أرضـهم لليهود، وصـاروا قاعدة خـلفية هلم وحصـان           
ون عرب أراضيهم ويستترون بالفتام ويتخذوم جسرا يعـربون         طروادة خلططهم، يتسلل  

عليه لسيطرة مالية وهيمنة اقتصادية، باإلضـافة إىل القاعدة اجلاسوسية اليت أقـاموا هلـا              
 قـد خبـا     -األكراد–صرحاً كبريا يف تلك األرض، يف طوهلا والعرض، وهؤالء باجلملة           

وأهل رهم، أسكرم الدعوة العراقية،     صوت اإلسالم عـندهم، وخفت بريق الدين يف ديا       
 .اخلري فيهـم مستـضعفون خيافون أن تتخطفهم الطري

 
العقبة الكؤود، واالفعي املتربصة، وعقرب املكـر واخلبـث، والعـدو           : الرافـضة. ٢

 .املترصد، والسم الناقع
 

 وحنن هنا خنوض معركة على مستويني؛
 

 .ئل، وكُفٍر بينمستوى ظاهر مكشوف مع عدو صا: املعركة األوىل
 معركة صعبة ضروس مع عدو ماكر، يتـزيا بزي الصديق، ويظهر املوافقة            :املعركة الثانية 

ويدعو إىل التآلف، ولكنه يضمر الشر، ويفتل يف الذروة والغارب، وقد صار إليه مـرياث               
 .الفرق الباطنية اليت مرت يف تاريخ اإلسالم، وتركت يف وجهه ندوبا ال متحوها األيام



 

٦٢ 

 
إن الناظر املتئد واملبصر املتفحص ليدرك أن التشيـع هو اخلطـر الـداهم، والتحـدي               

، إن رسالة التاريخ    ]٤:املنافقون [}هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ      {احلقيقي؛  
سالم، إال كما    أن التشيع دين ال يلتقي مع اإل       بيان؛تصدقها شهـادة الواقع لتشي بأوضح      

 يلتقي اليهـود مع النصـارى حتت الفتة أهل الكتاب؛
 

 فمن الشـرك الصراح،
 وعبادة القبـور،

 والطواف باألضرحة،
 إىل تكفـري الصحابة،

 وسب أمهات املؤمنـني، وخيار هـذه األئمة،
 وصوالً إىل حتريف القرآن، كمنتج منطقي للطعِن يف حملَِته،

 مة األئمة، وركنية األميان م واإلقرار هلم بترتل الوحي عليهم،إضافة إىل القول بعـص
 

إىل غري ذلك من صـور الكفر ومظاهر الزندقة اليت تطفـح ـا كتبـهم املعتمـدة،                
 .ومراجعهم األصـلية، واليت ال يزالون يقومون بطبـعها وتوزيعها ونشرها

 
ث التارخيي واحلقد األسود    وإن احلاملني الذين يظـنون أن الشيعي ميكن أن ينسي اإلر         

 .القدمي على النواصب كما يسموم؛ وامهون
 

وهم أشبه مبن يطالب النصراىن أن يتخـلي عن فكرة صلب املسـيح، وهل يفعل هـذا               
عاقل، وإن هؤالء القوم قد جـمعوا إىل كفرهم، وأضافوا إىل زندقتهم؛ مكرا سياسـياً              

بالتعـاون  -زين القوة، يف الدولة اليت حياولون       وسعياً حمموماً للتغول على أزمة احلكم وموا      
 رسم معاملها، وتثبـيت تضاريسها اجلديـدة، عـرب         -مع األمريكان حلفائهم يف الباطن    

 .الفتام السياسية وتنظيمام



 

٦٣ 

 
 وهو مذهب وجهه حلرب أهـل       وهؤالء طائفة غدر وخيانة على مر التاريخ والعصور،       

الثـأر  (قط النظام البعثي اخلبيث كان شـعارهم        السنة واجلماعة، فإن الرافضة عندما س     
 فهذا يدل على مدي حقدهم الدفني على أهل السـنة،           ...)من تكريت واالنبار  ... الثأر

ولكن استطاع علماؤهم الدينيون والسياسيون ان يضبطوا أمور طائفتهم، حىت ال تكـون             
ام لن ينجحـوا ـذه      املعركة بينهم وبني اهل السنة حرباً طائفية ظاهرة، الم يعلمون           

الطريقة، ويعلمون اا لو قامت حرب طائفية لقام كثري من األمة لينصروا أهل السـنة يف                
 ...العراق، ومبا ان دينهم دين التقية؛ عمدوا خبثا ومكرا إىل طريقة أخرى

 
فبدأوا بالسيطرة على مرافق الدولة، ومفاصلها االمنية والعسكرية واالقتصـادية، وكمـا            

 ان مقومات اي بلد هي األمن واالقتصاد، وهـم متغلغلـون يف             -حفظكم اهللا - تعلمون
 .داخل هذه املرافق واملفاصل

 
وهو اجلناح العسكري للمجلس األعلى للثورة       بدر   فيلق فإن   واضرب مثاالً يقِرب األمر؛   

االسالمية، قد خلع ثوبه الرافضي، ولبس مكاا ثوب الشرطة واجليش، فدخل بكـوادره             
املؤسسات، وحتت مسمي احلفاظ على الوطن واملواطن، يبدأون بتصفية حسابام مع           ذه  

أهل السنة، فان اجليش األمريكي قد بدأ يتواري عن بعض املدن، ويقل تواجدهم، وبـدأ               
 فـإن قتالنـا مـع       وهذه هي املشكلة احلقيقية اليت نواجهها؛     حيل مكانه جيش عراقي،     

ومكشوف الظهر، جاهل باالرض وجاهـل بواقـع        األمريكان أمر يسري، فالعدو ظاهر      
ااهدين، لضعف املعلومة االستخبارية لديه، ونعلم يقيننا ان هذا القوات الصليبية ستواري        

اجليش والشرطة الـيت     تشكيلغدا أو بعد غد، فالناظر إىل الواقع يري مسارعة العدو إىل            
 .بدأت مبباشرة مهامها املوكلة إليها

 
 هو اخلطـر    -من احملسوبني على أهل السنة    -ثل بالرافضة، املُطعم بعمالء     فهذا العدو املتم  

احلقيقي الذي نواجهه؛ فهم أبناء جلدتنا، ويعرفون مداخلنا وخمارجها، وهم أشد مكراً من             



 

٦٤ 

 حماولة السيطرة علـى الوضـع األمـين         -كما أسلفت -أسيادهم الصليبيني، وقد بدأوا     
 أهل السنة، ومن خصومهم من احلزب البعثي وغريه         بالعراق، وقد قاموا بتصفية كثري من     

 بشكل منظم ومدروس، وبدأوا بقتل كثري من االخـوة          -من احملسوبني على أهل السنة    -
 .ااهدين؛ مروراً بتصفية العلماء واملفكرين واألطباء واملهندسني وغريهم

 
ة يف اخلطوط اخللفية،     بأنه لن حيول احلول إال واغلب اجليش األمريكي        فإين اظن واهللا اعلم؛   

يقاتل عنه بالوكالة اجليش الرافضي السري وفيالقهم العسكرية، وهم يتسللون كاألفـاعي            
ليتسلطوا على جهـازي اجليش والشرطة القوة الضاربة والقبضـة احلديديـة يف عاملنـا              
 الثالث، مع السيـطرة على االقتصاد متاما كأوليائهم اليهود، وآماهلم تعظم مع األيـام يف             

مبملكـة  أن يقيموا دولة الرفض لتـمتد من إيران مرورا بالعراق وسوريا ولبنان وانتهاء             
 .اخللـيج الكرتونية

 
، لكنه خلع   ...)من تكريت واألنبار  ... الثار الثار   ( وهو حيمل شعار      بدر فيلقلقد دخل   

 زيه ليلبس بعد ذلك شعار اجليش والشرطة؛ ليبطـش بأهل السنة ويقتل أهل اإلسـالم،             
باسم القانون والنظام، كل ذلك يف ظل خطـاب ناعم امللـمس، وبيل الباطن، ميتـطي             
صهوة التقية دينهم الغنوصي، يتربقع بالكذب، ويتسـتر بالنفاق، مسـتغال سذاجة كثري           
من أهل السـنة وطيبة قلوم، وال ندري إىل مىت تظـل أمتنا ال تـتعلم مـن التجربـة                  

 .ادة األعصِر اخلاليةالتارخيية، وال تبين على شه
 

لقد كانت الدولة الصفوية الشيعية عقبة كأداء يف طريق اإلسالم، بل كانت خنجراً قـد               
لوال الدولـة   : "ولقد صدق أحد املسـتشرقني حني قال     طعن اإلسالم وأهله يف الظهر،      

 ."الصفوية لكنا اليوم يف اوروبا نقرأ القرآن كما يقرأه الرببري اجلزائري
 

ـْا وقفت جحافل الدولة العثمانية على أبواب        نعم؛ فلقد  ، وكادت تتهاوي أمامهـا     ِفـين
تلك احلصون، لينداح اإلسالم يف ظل سيف العز واجلهـاد يف أرجاء أوروبا، لكن هـذه               



 

٦٥ 

،  ألن جيش الدولة الصفوية احتل بغداد      اجليوش اضطرت للرجوع واالنكفاء إىل الوراء؛     
ساءها وأمواهلا، فرجعت اجليوش لتذود عـن حـرم      فهدم مساجدها، وقتل أهلها، وسبا ن     

اإلسالم وأهله، ودارت معركة حامية الوطيس، دامت حنو قرنني من الزمان، ومل تنتـه إال              
وقد خارت قوة الدولة االسالمية، واحنسر مدها، و استنامت األمة لتستيـقظ على طبول             

 .الغريب الغازي
 

وكيد الطابور اخلامس، ومكر بين جلدتنا ممـن  لقد حدثنا القرآن؛ أن دسائس املنافقـني،    
يتكلمون بألسنتنا بكالم معسـول وقلوم قلوب الشياطني يف جثامني األناسي، أن هؤالء            

 }هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنـى يؤفَكُـونَ        {مكمن الداء وسر البالء، وفأرة السد       
 ]٤:املنافقون[
 

  شيخ صدق ـم             ولقدهتكفري أن ذَكَر م، بعدحالـه صفقَالَ ي تيمية، حني اإلسالم ابن 
 :ِألهلَ اإلسالم، فقالَ رِحمه اهللا

 
وهلذَا السبِب يعاونونَ الكُفَّار على الـجمهور من املسلمني، ويعاونونَ التتار، وهم كَانوا            (

فار إىل بالد اإلسـالم، ويف قـدوِم        من أعظِم األسباِب يف خروِج جنكيز خان، ملِك الك        
هوالكو إىل بالِد العراق، وِفي أخِذ حلَب، وِب الصاحلية، وغـري ذلـك بــخبِثهم               

 . ومكرِهم
 

ولـهذا السبِب نهبوا عسكَر املسلمني ملا مر عليهم وقت انصرافهم إىل مصر يف النوبـِة               
رقاِت على املسلمني، وذا السبِب ظَهر فيهم معاونـةَ         األوىل، وذا السبِب يقطعون الطُ    

 .التتار واإلفرنِج على املسلمني، والكآبةُ الشديدةُ بإنتصار اِإلسالِم ما ظهر
 



 

٦٦ 

ـّا فَتح املسلمونَ السَاِحلَ عكَّه وغريها، ظَهر ِفيهم من اِإلنتصـار للنصـارى،               وكذلك مل
 سلمني متقِديـِمِهم على الـمبعـض   و ِمنهم، وكلُّ هذا الِذي وصـفت اسالن ِمعاقَد س

 .أمورِهم، وإالَّ فَاَألمر أعظَم ِمن ذَلك
 

وِفي قُلُوم ِمن الِغلِّ والغيِظ على ِكباِر املسلمني وِصغارهم، وصاحليهم وغِري صـاحليهم،             
وهؤالِء أشد الناِس   ..... اهللا مالَيس ِفي قلِب أحد، وأعظم عبادم لَعن املسلمني ِمن أولياءِ         

             واللَّعـن وِلهم ِعندهم، الـتكفريأعظَِم أص ِمنو ،سلمنياعِة الـممفريِق جلَى تِحرصاً ع
والسب خليار والِة األمور، كالـخلَفاِء الراشدين، والعلَماِء املسلمني، إذْ كُلُّ من لَم يؤِمن             

 . الَوجود لَه، فَما آمن باِهللا ورسوِله عليه الصالةُ والسالمباِإلماِم الـمعصوم، الِذي
 

والرافضة حتب التتار ودولتهم؛ ألنه حيصل هلم ا من العـز ما ال حيصل بدولة املسلمني،               
وهم كانوا من أعظـم الناس معاونة هلم على أخذ بالد اإلسالم، وقتل املسلمني، و سيب               

 .حرميهم
 

 وامثاله مع اخلليفة وقضيتهم يف حلب مشهورة، يعرفها عموم الناس،           وقصـة ابن العلقمي  
وإذا غلب املسلمـون النصارى واملشركني كان ذلك غصة عند الروافضـن واذا غلـب              

 ٢٨الفتاوي اجلزء   ) املشركون والنصـارى املسلمني كان ذلك عيدا ومسرة عند الرافضة        
 .٥٢٧ إىل ٤٧٨صفحة 

 
 سجف الغيب، فاستشـرف احلاضر، فتحدث واصفا عن وسبحان اهللا، وكأمنا كشفت له    

 .معاينة وخرب
 

ولقد خط لنا أئمتنا سبيال واضحا، وكشفوا الستر عن هؤالء القوم، فهذا اإلمام البخاري              
ما باليت صليت خلف رافضي او صليت خلف اليـهود والنصارى، ال يسـلم             : "يقول



 

٦٧ 

خلق أفعال العبـاد    ".  ذبائحهم عليهم واليعادون وال يناكحون وال يشهـدون وال تأكل       
 .١٢٥صفحة 

 
وهذا اإلمام امحد يقول، وقد سِئلَ عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة رضي اهللا عنـهم،           

 ).ما اراه على االسالم: (فقال
 

الذي يشتم أصحاب النـيب صلي اهللا عليه وسلم ليس له سهم           : (وهذا اإلمام مالك يقول   
 .٧٧٩ة للخالل رقم كتاب السن) أو نصيب يف اإلسالم

 
 .١٥٤٥ صفحة ٨الاللكائي اجلزء ) ما أري الرافضة إال زنادقة : (وهذا الفريايب يقول

 
وملا أقام ابن حزم احلجة والرباهني على اليهود والنصاري يف حتريف التوراة واالجنيـل، مل               

:  اهللا جيدوا معتصما إال إن يقولوا أن الشيعة عندكم يقولون بتحريف القرآن، فقال رمحـة             
فأما قوهلم يف دعوى الروافض بتبديل، فإن الرافضة ليسوا من املسلمني، وهي طائفة جتري           (

 .٧٨ صفحة ٢الفصل اجلزء ) جمرى اليهود والنصارى يف الكذب والكفر
 

وذا يتبني أم شر من عامة أهل األهواء، أحق بالقتال من اخلوارج، وهذا             (قال ابن تيمية    
عرف العام إن أهل البدع هم الرافضة، فالعامة شاع عنـدهم أن            هو السبب فيما شاع ال    

ضد السين هو الرافضي، ألم اظهر معاندة لسنة رسول اهللا عليه وسلم وشرائع اإلسـالم               
 .٤٨٢ صفحة ٢٨اجلزء ) من سائر أهل األهواء 

 
ال وإذا كانت السنة واإلمجاع متفقني على ان الصائل املسلم إذا مل يندفع صـوله إ              (وقال  

بالقتل؛ قُِتلَ، وان كان املال الذي يأخذه قرياط من دينار، فكيـف بقتال هؤالء اخلارجني              
 .٢٥١ صفحة ٤اجلزء ) عن شرائع اإلسالم، احملاربني هللا ورسوله، صلى اهللا عليه وسلم
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 ولسنا أول   ومع هذا كله فليعلم أهل اإلسالم إنا لسنا أول من بدأ السري يف هذا املهيع،              
لسيف، فإن هؤالء القوم ماضون يف قتل دعاة اإلسالم وااهدين عـن امللـة،              من شهر ا  

والطعن يف ظهورهم، يف ظل صمت وتواطئ من العامل كله، بل حىت من الرموز احملسوبة               
 .على السنة ولألسف

 
مث أم من بعد شوكة يف حلوق ااهدين، وخنجر يف خاصرم، والناس قاطبة تعلـم أن                

 الذين سقطوا أثناء احلرب كانوا على أيدي هؤالء القوم، ومازالت اجلروح            أكثر ااهدين 
تتسع، وهم يعِملُونَ فيها خناجر احلقد والكيد دائبني، ال يفترون آناء الليـل وأطـراف               

 .النهار
 
 :أما أهل السنة. ٣
 

لغفلـة،  فأضيع من األيتام على موائد اللئام، وقد فقدوا الرائد، وتاهوا يف بيداء السذاجة وا             
مع الفرقة والتشـرذم، وضياع الرأس اجلامع الذي يلم الشــتات، ومينـع البيضـة أن               

 :تتشظي، وهم أيضا أصناف
 
 :العامة. أ

 
، هم الكثرة الصامتة واحلاضر الغائب، وهؤالء       ]كلمات حمذوفة من أصل الرسالة    [وهؤالء  

سواد غيمتهم، لكنـهم    وإن كانوا يف اجلملة كارهني لألمريكان، يتمنون زواهلم وانقشاع          
مع ذلك يتطلعون إىل غد مشرق، ومستقبل زاهر، وعـيش رغيـد، ورفاهـة ونعمـة،                
ويستشرفون ذلك اليوم، وهم ِمن بعد؛ فريسة سهلة إلعالم ماكر وخلب سياسـي عـال           

 .فحيحه
 
 :املشايخ والعلماء. ب



 

٦٩ 

 
 ]كلمات حمذوفة من أصل الرسالة[
 
 :اإلخوان. ج
 

ون التجارة بدم الشهداء، ويبنون جمدهم الزائف على مجـاجم          وهم كما عهدمتوهم، ميتهن   
 !!وكذبوا... املخلصني، قد أذالوا اخليل ووضعوا السالح، وقالوا ال جهاد

 
كل سعيهم لبسط السيطرة السياسية، واالستحواذ على مناصب التمثيـل ألهل السنة يف            

 على ااميع ااهـدة     كعكة احلكومة املزمع إنشاؤها، مع حرص يف الباطن على السيطرة         
 :عرب الدعم املايل لغايتني

 
كلمات حمذوفة [لعمل دعائي إعالمي يف اخلارج يستدرون به املال والعطف     : الغاية االوىل 

 .]من أصل الرسالة
 

 لضبط الوضع، وفكفكة هذه ااميع عند انتهاء احلفـل وتوزيـع اهلـدايا              :الغاية الثانية 
 إنشاء هيئة شورى أهل السنة واجلماعة، ليكونوا الناطقني         والعطايا، وهم اآلن جادون يف    

باسم أهل السنة واجلماعة، ودأم إمساك العصا من الوسط، والتقلب بتقلـب األجـواء              
السياسية، فدينهم زئبقي، ليس هلم أصول ثابتة، وال ينطلقون من قواعد شرعية مسـتقرة              

 .واهللا املستعان
 
 :ااهدون. د
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أهل السنة، وعصارة اخلري يف هذا البلد، وهم ينتسبون يف اجلملـة إىل             وهؤالء هم خالصة    
عقيدة أهل السنة واجلماعة، وإىل مذهب السلف، وبطبيـعة احلال فقط تشظت السـلفية     

 .عند منعرج اللوي، وختلف عن الركب أهل اإلرجـاء
 

 :وهؤالء ااهدون يف اجلملة ميتازون باآلتى
 

و اخلربة والتجربة، وخاصة يف العمل اجلماعي املنظم، وال شك           أكثرهم قليل  :امليزة األوىل 
أن ذلك بسبب نتاج نظام قمعي، عسكَر البلد، ونشر الرعب، وبث اخلـوف والوجـل،            
ونزع الثقة بني الناس، ولذلك فأكثر ااميع تعمل منفردة، من غري أفق سياسي أو بعـد                

 وعال اهلمس اخلفيـف ليصـبح       نظر وإعداد لوراثة األرض، نعم بدأت الفكرة تنضـج،       
حديثا صاخبا عن وجوب التجمع وتوحيـد الراية؛ لكن األمور مازالـت يف بواكريهـا              

 .وحنن حبمد اهللا حناول إنضاجها سريعاً
 

 اجلهاد هنا ولألسف فهو الغام تزرع، وصواريخ تطلق، وهاون يضـرب من            :امليزة الثانية 
لسالمة، وأن ينقلبوا إىل أحضـان أزواجهـم ال         بعيد، وال زال األخوة العراقيون يؤثرون ا      

يروعهم شيئ، و رمبا تباهت ااميع فيما بينها أنه مل يقتـل منها أحد أو يؤسر، ولقد قلنا                 
هلم يف جمالسنا الكثرية معهم؛ إن السالمة والنصر ال جيتمعان، وشجرة الظفر والتمكني ال              

حتىي إال بأريج الشهادة، وعطر الـدماء       تبسـق شاهقة إال بالدماء واالستبسال، واألمة ال        
الفواح املهراق يف سبيل اهللا، وال يفيق الناس من سكرم اال إذا صار حديث الشهــادة                
والشهداء هو مسريهم وهجرياهم، والزال األمر حيتاج إىل مزيد صرب وإقناع، واألمل باهللا             

 .كبري
 
 :ااهدون املهاجرون. هـ
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ة؛ بالقياس إىل ضخامة املعركة املتوقعة، وحنن نعلم ان أرتال          وهؤالء مازالت أعدادهم نزر   
اخلري كثرية، وإن زحف اجلهاد ماض، وأنه اليقعد بكثري منهم عن النفــري إال تشـوش                

 .الراية وتغمغم احلقيقة
 

وإمنا مينعنا من اإلستنفار العام أن البلد ليـس فيها جبال نأوي إليها، أو غابات نكمن يف                
ا مكشوفة وحركتـنا مفضوحة، والعيون يف كل مكان، والعدو من أمامنا،   أمجها، فظهورن 

والبحر من ورائنا، ولذلك يكون اإلخـوة أحيانا كثرية كالً علينا يف إيـوائهم وحفـظ               
أمنهم، وهذا جيعل تدريب اجلـدد األغمار مبرتلة محل األغالل واآلصار، وإن كنا حبمـد              

 ظفرنا ببعض األماكن اليت تتكاثر مع األيام حبمد  اهللا ومع اجلهد الدائـب والبحث احلثيث     
اهللا، لتكـون نقاط ارتكاز إلخوة يسعرون احلرب وحيملوا أهل البلد إىل ميادين اجلهاد،             

 .لتـدور رحى حرب حقيقة باذن اهللا
 
 :الواقع واملستقبل. ثانياً

 
ـ             ن ظهراين  ال شك أن خسائر األمريكان كبرية جدا بسبب إنتشارهم يف رقعة واسعة، وبي

الناس، وبسبب سهولة احلصول على السالح، مما جيعلهـم أهدافا سهلة، يسيل هلا لعاب             
املؤمنني، لكن أمريكا ما جاءت لتخرج، وما كان هلا أن خترج مهما كثرت فيها اجلـراح                
وسال منها من دماء، وهي ترنو إىل املستقبـل القريب، الذي تأمل فيـه أن تتـوارى يف                 

طمئنة، لتسلم الِعراق أليدي حكومة لقيطة، جبيش وشرطة يعيدون للناس          قواعدها، آمنة م  
 .سرية صدام وزبانيته

 
 ]كلمات حمذوفة من أصل الرسالة[
 
 :فأين حنن. ثالثاً
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مع قلة الناصر، وخذالن الصديق، وضيق احلال؛ فقد أكرمنا اهللا تعاىل حبسـن النكاية يف              
، سوى عمليات الشمـال، كنا حبمـد اهللا        العدو، وكل العمليات االستشهادية اليت متت     

مفتاحاً هلا، رصداً وإعداداً وختطيطاً، وقد كَملت حبمد اهللا حىت اآلن مخسـاً وعشـرين،               
فمنها يف الرافضة ورموزهم، واألمريكان وعساكرهم، والشـرط واجلنــود، وقـوات            

 .التحالف، والقادم أكثر إن شاء اهللا
 

كنا نتريث حىت يكون لنا ِثقل على السـاحة، ونفرغ من          وإمنا كان مينعنا من اإلعالن إنا       
إعداد أجهزة متكاملة، قادرة على حتمل التبعات بعد اإلعالن، حىت نظهـر بقـوة مث ال                
ننتكس والعياذ باللـه، وحنن حبمد اهللا قد قطعنا شوطاً جيداً ، وطوينا مراحل مهمة، ومع               

 الفراغ األمين، ليحرز نقاطـاً علـى        قرب زمان احلسم فإننا نشعر إن اجلسم بدأ ميتد يف         
 .األرض، تكون نواة إنطالقة وانبعاثة جادة بإذن اهللا

 
 :خطة العمل. رابعاً

 
 :بعد البحث والفحص ميكننا حصر عدونا يف أربعة طوائف

 
وهؤالء كما تعلمون أجنب خلق اهللا، وهم صيد سهل حبمد اهللا، ونسـأل            : األمريكان. ١

ولنقايضهم مبشـاخينا وإخوننــا      وأسراً، لنشردم من خلفهم،      اهللا أن ميكننا منهم قتالً    
 .املعتقلني

 
بشقيهم الربزاين و الطالباين؛ هؤالء غصة وشوكة مل حين أوان خضدها وهم            : االكراد. ٢

 .آخر القائمة وإن كنا جنهد أن ننال بعض رموزهم إن شاء اهللا
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ا يبصر وأذنه اليت ا يسمع ويده       وهؤالء عني احملتل اليت     : اجلنود والشرط والعمالء  . ٣
اليت ا يبطش وحنن بإذن اهللا عازمون على إستهدافهم وبقوة يف الفترة القادمـة قبـل أن                 

 .يستمكن له األمر وحيكموا القبض
 
 وهؤالء يف رأينا مفتاح التغيري؛ أقصد أن استهدافهم وضرم يف العمق الديين             :الرافضة. ٤

 ِليظهروا كَلَبهم على أهل السنة، ويكِشروا عـن أنيـاب           والسياسي والعسكري سيتفزهم  
احلقد الباطين الذي يعتمل يف صدورهم، وإذا جنحنا أمكن إيقاظ السنة الغـافلني، حـني               
يشعرون باخلطر الداهم واملوت املاحق على أيدي هؤالء السبئية، وأهل السنة على ضعفهم             

دق عند اللقاء، ِمن هؤالء الباطنيـة،       وتشرذمهـم هم أحد ِنصاالً، وأمضي عزائم، وأص      
فإم أهـل غدر وجنب وال يستطيلون إال على الضعفاء، وال يصولون إال على مهيضـي               

 .اجلناح
 

وأهل السنة يف معظمهم يدركون خطر هؤالء القوم، وحيـذرون جانبـهم، ويتخوفـون              
ناس حديث  عواقب التمكني هلم، ولوال املُخذلون من مشايخ التصوف واإلخوان لكان لل          

 .آخر
 

هذا األمر، مع ما يرجى له من إيقاظ اهلاجع وتنبـيه الراقـد، فإن فيه تقليما أيضا ألظفار   
هؤالء القوم، وقلعاَ ألنيام، قبل أن تدور املعركة احملتومة مع مايرجى له من إثارة حنـق                

ن أن ميـص    الناس على األمريكان، الذين جلبوا الدمار وكانوا سبب هذا الوبال، حذراً م           
الناس رحيق العسـل ويظفروا ببعض املالذ اليت حرموا منها قدمياً، فيستنيخوا إىل الدعة،             
 .وخيلدوا إىل األرض، ويؤثروا السالمة، ويصدوا عن صليل السيوف وحـمحمة اخليول

 
 ]كلمات حمذوفة من أصل الرسالة[
 

 :آلية العمل. خامسا



 

٧٤ 

 
ان نعاجل االمر بكل شـجاعة ووضـوح، وان          حيتم علينا    -كما أسلفت لكم  -ان واقعنا   

نسعي يف عالجه، النه نعترب ذلك لن يكون هناك نتيجة يكون فيها ظهور الدين، فاحلـل                
واهللا تعاىل اعلم الذي نراه؛ ان نقوم بكشف الرافضة، و استنهاض مهم أهل السنة ِلقتاهلم               

 :و صِدهم، لعدة اسباب؛ وهي
 
رب املبطنة على أهل االسالم، واا العـدو القريـب           قد اعلنت احل   -أي الرافضة - اا   .أ

اخلطري ألهل السنة، وان كان االمريكان هم ايضا عدوا رئيسياَ ولكن الرافضة خطـرهم              
اعظم، وضررهم اشد، و أفتك على االمة من االمريكان، الذين جتد شبه امجـاع علـى                

 .قتاهلم، كوم عدوا صائال
 
، ووقفوا يف صفهم، يف وجه ااهدين، وبذلوا هلـم           ام والوا االمريكان وناصروهم    .ب

 .وما زالوا يبذلون كل غال ونفيس، يف سبيل القضاء على اجلهاد وااهدين
 
كلمـات  [ ان قتالنا للرافضة هو السبيل إلستنفار و إستهاض ِهمم األمة للمعركـة،              .ج

 ].حمذوفة من أصل الرسالة
 

زمن لتكوين سرايا جماهدة تأوي إىل بؤر آمنة وجتوس          سعيناً حثيثاً وركضناً مسابقة لل     :أوالً
الديار جماهدة تصطاد العدو يف الطرقات والدروب من األمريكان والشرط واجلنود، وحنن            
ماضون يف تدريب هؤالء وتكثريهم، أما الروافض فستكون النكاية فيهم بإذن اهللا بعمليات      

 .إستـشـهادية وسـيارات مفخخـة
 
منذ فترة يف رصد الساحة وغربلة العاملني حبثاً عـن الصـادقني ذوي              نـحن جنهد    :ثانياً

املنهج السوي لنتعاون معهم على اخلري، وننسق معهم بعــض األعمـال، وصـوالً إىل             
االلتحام والتوحد، بعد التمحيص والتجربة، ونرجوأنا قد قطعنا شوطاً جيداً ولعلنا نقـرر             
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النية، فقد طال زمن الكمون وحنن جادون       اإلعالن قريبا، ولو بشكـل تدرجيي، لنظهر ع      
يف جتهيـز مادة إعالمية تكشف احلقائق وتسنفر العزائم وتستنهض اهلمـم وتكون ساحة            

 .جلهاد يتكامل فيه السيف والقلـم
 
 يرافق هذا سعي نرجو أن يشتد يف كشف الشبهات املعوقــة وبيـان األحكـام                :ثالثاً

س العلميـة، نشراً للـوعي وترسـيخا لعقيـدة         الشرعية، عرب األشرطة الصوتية، والدرو    
 .التوحيد وإعدادا للبنية التحتية وإبراًء للذمـة

 
 ]كلمات حمذوفة من أصل الرسالة[: رابعاً

 
 الزمن املقترح للتنفيذ؛ أملنا أن تتسارع وترية العمل وتتشكل سرايا وكتائب خبربة             :خامساً

يها بالظهور العلين والسيطرة على األرض      وجتربـة وجلد إنتظارا لساعة الصفر اليت نبدأ ف       
 .يف الليل ليمتد األمر إىل النهار بإذن الواحد القهار

 
 ]كلمات حمذوفة من أصل الرسالة[
 

و يعلم اهللا إنا ما سعينا يف يوم لنبين جمداً ألنفسنا، وكل الذي نرجوه أن نكون رأس حربة                  
 .وعود، والغد املنشـودوطليعة متكني وجسراً تعرب عليه األمة إىل النصر امل

 
هذه رؤيتنا قد شرحنها، وهذا سبيلنا قد جليناه، فإن وافقتمونا عليه وارتضيتموه لنـا              
منهاجاً وطريقا، وأقتنعتم بفكرة قتال طوائف الردة فنحن لكم جنـد حمضرون، نعمل            
حتت رايتكم وننـزل على أمركم، بل ونبايعكم عالنية على املأل ويف وسائل اإلعـالم              

ظةً للكفار، وإقراراً لعيون أهل التوحيد، ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا، وإن بدا             إغا
لكم غري ذلك، فنحن إخوة وال يفسد اخلالف للود قضية، نتعاون على اخلري ونتعاضد              

 .على اجلهاد، وبانتظار جوابكم
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 .حفظـكم اهللا مفاتيح للخري وذخراً لإلسالم وأهله، آمـني آمـني

 
 .يكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم عل

 
 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي

 أَِمير جماعِة التوِحيِد و اِجلهاد
 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  
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 اخلطاب اخلامس

 

  ِمن أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي ِإىل أُمِتي الغاِليِة؛ِمن أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي ِإىل أُمِتي الغاِليِة؛
  خري أُمٍة أُخِرجت ِللناِسخري أُمٍة أُخِرجت ِللناِس

 
 ـ ه١٤٢٥ صفر ١٥
  م٢٠٠٤ نيسان/أبريل ٥

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم،
 

 ؛خري أُمٍة أُخِرجت ِللناِس ِمن أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي ِإىل أُمِتي الغاِليِة؛
 

 ،السالم عليِك ورمحةُ اِهللا وبركاتـه
 
ليظهره على الديِن كِلهفِإن ى وِديِن احلقاليِك اَهللا الذي أرسلَ رسولَه باهلُد ي أمحد. 
 

وأُصلي وأُسلم على الضحوِك القتاِل، الِذي بعثَ بالسيِف بني يدي الساعِة، ليعبد اُهللا 
 .وحده
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 ؛أما بعد

 
، بعظيِم الِنكايِة وشدِة اِإلثخاِن، من فَِرتف إليِك نئةٌ بل وعشرا، تحِملُ أطيب البشرى

 .ااهدين األبطاِل، يف عدوِك وعدوِهم
 

فَنحن حبمِد اِهللا نغزوهم كما يغزوننا، ونصولُ عليهم كما يصولونَ علينا، وننالُ ِمنهم كما 
ونواْ تأْلَمونَ فَِإنهم ِإن تكُ{فَقتالنا يف اجلنة وقتالهم يف النار : ينالونَ ِمنا، ولسنا سواًء

هذا مع قلِة الناصِر، ، ]١٠٤:النساء [}يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ ِمن اللِّه ما الَ يرجون
فقد أكرمنا اُهللا فقطفنا رؤسهم، ، وضعِف اِإلمكاناِت، ولكن اَهللا موالنا وال موىل هلم

 :ةمزقنا أجسادهم يف مواطن عديدو
 
 ،م املتحدة يف بغدادفاأل -
 وقوات التحالِف يف كَربالء،  -
 ،والطِّليان يف الناصرية -
 دية،والقوات االمريكيةُ على جسِر اخلال -
 واملخابرات األمريكيةُ يف فندِق الشاهني، -
 والقصر اجلمهوري يف بغداد، -
 والسي آي إيه يف فُندِق الرشيد، -
 ...والقوات البولنديِة يف احللة -
 

حيطت هذه العمليةُ املباركة، بتكتيٍم إعالمٍي غِري مسبوٍق يف العراق، وأظهر اإلعالم وقد أُ
ومل يذكروا أن أربعاً من  اخلبيث، أنَّ املتضرر من هذه العملية هم االبرياُء وحدهم،

الطائراِت املروحية، هبطت اىل املوقِع لنقِل اجلُـثِث النجسة، من قواِت التحالِف الصلييب، 
  ،قتالهم يزيد على مائتني جنديوأن 
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 ، ي يف فندق جبل لبنان املوساد اإلسرائيل،وأخريا وليس آخراً -
 .وغريها وغريها يف قائمٍة طويلة، مضت بعض فصوهلا،والقاِدم أدهى وأمر بعوِن اهللا -
 

ِئر اليت وحنن نتحدى اِإلعالم األمريكي الكاذب، بأن يبني حقيقةَ الدمار، وحجم اخلسا
حلَّت بقواِته، فَرامبو هوليود ال مكانَ له بني أُسوِد اِإلسالِم وأبطاله، ولنا معهم بِإذِن اِهللا 

وإذا كَانَ جون أيب زيد قَد جنى هِذه املرةَ ِمن سيوِفنا، فَنحن له ولربمير ، صوالت وجوالت
خطَّفُهم كالطِري، ونقطع عليهم كُلَّ طَريٍق، وِلجنراالِتهم وجنوِدهم وأعواِنهم باِملرصاِد، نت

ونشرد م من خلفَهم، ونقولُ لَهم كَما قَالَ شيخ اإلســالم ابن تيميِة، يف رسالته إىل 
مِلِك قربص؛ أن عند املسلمني من الِفداويِه، الذين يغتالونَ امللوك على فُرِشها وأفراِسها، ما 

 .قد سِمع به الناس
 

أما آن لِك أن تبصري السبيلَ وتستبيين الرشد وتقرِئي احلقيقةَ الكامنةَ، وراَء  ؛أميت احلَبيبة
وغبار الكذِب ودخاِن الدجِل، الذي يطلقه أعداُء اِهللا ختذيالً لِك وختديراً،  سدف الظالِم،

كُونَ أنَّ املَارد اإلسالِمي إذا حىت ال تِثيب وثبةَ األبطال، والتنهضي ضةَ الرجال، ألُم يدر
 .استيقظَ فلن يقف دونَ أبواِب روما وواشنطن وباريس ولندن

 
 لقد حاولوا ِمن قبلُ أن يغطُوا حقيقةَ املعركِة، وأن يشوشوا على رايِة اجلهاِد الصافيِة،

 قاومهم هم فلولُ النظاِم البائد وعناصرالبعِث الكاِفِر، حىت ال فَأومهوا العاملَ أنَّ الذي ي
تتفاعلَ األمةُ مع املعركِة، والتنهد للملحمة،وهذا كَِذب وتزوير، فَما سمعتوه من بطولٍة 

 إنما هو بفضِل اِهللا صنع أبنائكُم، وفرسانُ األمِة، من ،وفداٍء وعزميٍة ونكايٍة يف األعداِء
هالقرآنُ، ووحدت وأنصار، ألّف بينهم هاجرينم مم كلمةُ التوحيِد على اختالِف لغا

، منعناهم لذيذ النوِم والرقادوألوام، ونبشرِك، أنا قد اثخنا فيهم قتالً، واسلنا دمائهم، و
 . واَألطفال اليتامى،حتى بكُوا كَالنساِء اَأليامى
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عِة املعركِة، وحقيقِة طبي، ونحدثِك عن عينا نضع النقاطَ على احلروِف د؛أمةَ اإلسالم
 .، وخفايا الصراعاملكِر

 
 فحلّت بالعقِر من الديار، ونزلت ِبقَضها ،جاءت أمريكا بأساِطيلها ومساِطيلها لقد

 :وِهي تطمع ،وقَِضيِضها بني ظهراِني املُسِلمني
 

، عاب مصاصي الدماِءيت سالَ هلا ل وكنوزها وخرياِتها ال، بثروات هذِه األرِض املعطاء:أوالً
 الذين يدفعهم الشره اىل الثروة، اىل كُل فعٍل مهما كان قَِذراً ،من الرأمساليني الكبار

مث اليتورعون يف سبيِل ذلك عن صغٍري والكبٍري، والرجٍل وال إمرأة، فالغايةُ تربر ،ودنيئا
 .ويستبيحونَ ما يريدون ،الوسيلة، وقانونُ الغاِب بايديهم، يجرمونَ من يشاءون

 
 وأفزعها نشيد اجلهاد الذي عال ، جاءت أمريكا وقد أرعبها املد اإلسالمي املتصاعد:اًثاني

ـّر ثوابت األمِة، وحترف الكلم عن ، وزلزلَ الدنيا بأسِرها،صوته فهز العامل  فجاءت لتغي
 ، اخلِري املتفجرِة يف ضمِري اُألمِة اإلسالميةمواضعه، وتبدلَ املناهج، وتقِضي على ينابيِع

 وتبثََّ ، وِلتنشر الـخنا واخلَبث،وِلتقطع الطريق على الصحوِة الناِهضة، والرجعِة الصاِدقة
 وثقافَتها اللَِّقيطة، باسم احلرية والدميوقراطية، وهي تؤملُ أن تعيد صياغةَ ،ِفكرها الساِقط

 .ورسم خِريطَِتها السياسيِة والدينيِة والثقافية، وفق مصاحلها اخلاصةاملنطقة، 
 
 قَدمت زحوف التتار املُعاصرين، وهي حتملُ إرثاً من احلقِد الدفني، والعداوِة :ثالثاً

 وعلى ، على املسلمني عامة،التارخيية، والتعصب الديين، الذي تغذِّيه النبوءات التوراتية
 ...ِق وأهله خاصةالعرا

 
فالعراق يف النبوءاِت التوراتيِة اليت يؤمن ا اُألصوليونَ اإلجنيليون، الذين يحكمونَ يف 

 ولذلك فهي ، والعدو األولُ لبين إسرائيل، واملدينةُ الزانية،واشنطن ولندن هي بلد الشر
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ويصِب ِحمِم املوت على تأمر بقتِل رجاهلم، وهتِك نسائهم، ورضِخ رؤوِس أطفاهلم، 
 .. متاماً كما فعلوا يف الواِقِع حذو القذة بالقذة،رؤوسهم

 
 وتقضي على كلِّ خطٍر ميكن أن ، جاءت أمريكا لتوفِّر اَألمن لربيبتها إسرائيل:رابعاً

الوضع عايشن يأنَّ أالخطبوطَ اإلسرائيلي، قد تغلغلَ يف البالِد سياس،يتهددها، وم دركياً  ي
وخمابراتياً واقتصادياً، ولوال اُهللا الذي أقام رايةَ اجلهاد، ألفاق أهلُ العراِق ليجدوا أنفسهم 

 ...عبيداً للسياسيني، ومدراِء الشركاِت اليهودية، وجيِش اخلُرباِء واملستشارين اليهود
 

 ،التابعِة للموسادفاسألوا العميلَ الصهيو أمريكي، جاللَ الطَّالباين؛ عن ِفرقِة االغتياالِت 
اليت تسكن يف شارِع العدنانية، يف وسِط كركوك واليت تسعى حثيثاً، لتصفيِة رموز 
وكوادر أهِل السنة، وهي االن متواجدةُ بقوٍة يف بغداد، وااهدونَ عازمونَ بعوِن اِهللا، 

عمالء، ِمن الـمخابرات على أستئصاِل شافَِتهم رغم التدابِري األمنيِة، اليت يتِخذُها لـهم ال
 .الكرديِة والرافضة

 
 جاءت أمريكا وهي تؤملُ أنْ تقِّطَع أوصالَ الدوِل العربيِة الكبرية، وتفَتت :خامساً

ِكياناِتها لتِقيم دويالِت ضعيفة، الحول هلا والسلطان، تغرس بينها دويالِت طائفية، تدين 
سوداً على أهل اإلسالم، وتظلُّ أشواكاً يف طريق اجتماِع كلمِة هلا بالوالء، وحتملُ حقداً أ

وان الفرق ، االسالم السين هو العدو احلقيقيأن  املسلمني، نعم، لقد أدركت أمريكا،
الباطنية هي ِنقاطُ الضعف، وهي الثغرةُ احلقيقيةُ اليت ميكن أن ينفُذَ منها األعداء، لالستيالءِِ 

مة، وعلى ررت أنْ تجعلَهم ِحصانَ طرواده الختراِق حصوِن اُأل فق،على أهِل اإلسالم
 .رأسها هؤالِء الرافضة

 
وتأكيداً هلذا االمر انقل كالم بن غوريون عام اربعة ومخسني وتسعمائة والف حيث يقول 

أننا نعيش يف حميط سين ولذلك على اسرائيل أن تتعاون بل وجتند االقليات العرقية (
 . )ملنطقة احمليطة خلدمة املصاحل االسرائيليةواملذهبية يف ا
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 أنَّ التشيع دين ال يلتقي مع اإلسالم، إال كما يلتقي اليهود ؛ينبغي أن تعلِمي أمةَ اإلسالم

مع النصارى حتت إسِم أهِل الكتاب، فَِمن حتريِف القرآِن، وسب الصحابة، والطعِن يف 
 اإلسالم، واستباحِة ِدماِئهم، مروراً بأنواِع الشرِك األكرب، أمهاِت املؤمنني، اىل تكفِري أهِل

 .وصور الكُفِْر املستبني، وضروِب اخلُرافِة والـخزعبالِت واألساطِري املضلِِّلة
 

وبإستحضار التجربِة التارخيية وشهادِة العصور اخلَالية، ودالالِت الواقِع الـمعاِصر، 
هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه {اليت نعيشها، ندرك حقاً معىن قَوِله تعاىل والتجربِة احليِة 
 . ]٤:املنافقون [}أَنى يؤفَكُون

 
لقد كَانوا عرب التاريخ شجاً يف حلوِق أهِل اإلسالم، وِخنجراً يطعنهم ِفي الظَهر، وفأرةُ 

نيالب هِدمالِتي ت ليِه أعداُء االمةالسدع رعبالِذي ي ان، واِجلسر. 
 

ولقد صدق شيخ اإلسالم ابن تيمية، حني قَالَ يصف حالـهم، بعد أن ذَكَر تكفريهم 
 :ِألهلَ اإلسالم، فقالَ رِحمه اهللا

 
تتار، وهم كَانوا وهلذَا السبِب يعاونونَ الكُفَّار على الـجمهور من املسلمني، ويعاونونَ ال(

من أعظِم األسباِب يف خروِج جنكيز خان، ملِك الكفار إىل بالد اإلسالم، ويف قدوِم 
هوالكو إىل بالِد العراق، وِفي أخِذ حلَب، وِب الصاحلية، وغري ذلك بـخبِثهم 

 . ومكرِهم
 

نصرافهم إىل مصر يف النوبِة ولـهذا السبِب نهبوا عسكَر املسلمني ملا مر عليهم وقت ا
األوىل، وذا السبِب يقطعون الطُرقاِت على املسلمني، وذا السبِب ظَهر فيهم معاونةَ 

 التتار واإلفرنِج على املسلمني، والكآبةُ الشديدةُ بإنتصار اِإلسالِم ما ظهر،
 



 

٨٣ 

ـّا فَتح املسلمونَ السَاِحلَ عكَّه وغريها،  ظَهر ِفيهم من اِإلنتصار للنصارى، وكذلك مل
وتقِديـِمِهم على الـمسلمني ماقَد سِمع الناس ِمنهم، وكلُّ هذا الِذي وصفت بعض 

 .أمورِهم، وإالَّ فَاَألمر أعظَم ِمن ذَلك
 

وِفي قُلُوم ِمن الِغلِّ والغيِظ على ِكباِر املسلمني وِصغارهم، وصاحليهم وغِري صاحليهم، 
وهؤالِء أشد الناِس ..... وأعظم عبادم لَعن املسلمني ِمن أولياِء اهللا،مالَيس ِفي قلِب أحد

 واللَّعن وِلهم ِعندهم، التكفريأعظَِم أص ِمنو ،سلمنياعِة الـممفريِق جلَى تِحرصاً ع
 املسلمني، إذْ كُلُّ من لَم يؤِمن والسب خليار والِة األمور، كالـخلَفاِء الراشدين، والعلَماِء
 .ِله عليه الصالةُ والسالمباِإلماِم الـمعصوم، الِذي الَوجود لَه، فَما آمن باِهللا ورسو

 
 ِإلنه حيصلُ هلم بـها ِمن العز، ما اليحصل بدولِة ،والرافضةُ تحب التتار ودولَتهم
 النصارى واملشركني، كَانَ ذَلك غُصةً ِعند الروافض، وإذَا املسلمني، وإذَا غلب املسلمونَ

إنتهى كَالمه . غَلَب املُشركونَ والنصارى املسلمني كان ذلك ِعيدا ومسرةَ عند الراِفضة
ـِّي به يعيش بني ظهراِنينا، فيصف عن مشاهدٍة وعيان، فَيقُولُ رِحمه  رِحمه اهللا، وكأَن

 :هللا
 

وكذلك إذَا صار لليهوِد دولةٌ يف العراِق وغَِريها، تكُونُ الراِفضةُ ِمن أعظِم أعوام، 
فَهم داِئماً يوالُونَ الكُفَّار ِمن الـمشِركني واليهوِد والنصارى، ويعاونونهم علَى ِقتاِل 

 .  اهللا إنتهى كَالمه رِحمه.الـمسِلمني ومعاداِتهم
 

توسعنا يف كالمنا عن عالقات املسيحيني بسائر (: ويقول آرييل شارون يف مذكراته
الطوائف االخرى السيما الشيعة والدرور، شخصياً طلبت منهم توثيق الروابط مع هاتني 
االقليتني حىت إنين اقترحت إعطاء قسم من االسلحة اليت منحتها اسرائيل ولو كبادرة 

الذين يعانون هم ايضا مشاكل خطرية مع منظمة التحرير الفلسطينني رمزية اىل الشيعة 



 

٨٤ 

ومن دون الدخول يف أي تفاصيل مل أرى يوما يف الشيعة اعداًء السرائيل على املدى 
  . انتهى كالمه)البعيد

 
وامسع ايها املسلم تصريح ليسلي كَلد رئيس جملس العالقات اخلارجية االمريكي يف مقال 

إن االستراتيجية الوحيدة يف العراق القابلة للحياة هي تصحيح : (ميز يقولله يف نيويورك تا
 االكراد يف الشمال، والسنة :اخللل التارخيي والتحرك على مراحل حنو حل الدول الثالث

 ).الشيعة يف اجلنوبيف الوسط، و
 

ار الفكرة العامة هي يف تقوية الشيعة واالكراد وإضعاف السنة ومن مث االنتظ(: ويقول
جيب أن تكون ! ملعرفة ماإذا كان سيتم التوقف عند احلكم الذايت او تشجيع تكوين دولة

اخلطوة االوىل جعل الشمال واجلنوب منطقتني تتمتعان باحلكم الذايت مع حدود مرسومة 
بشكل يتوافق قدر املستطاع مع احلقوق العرقية، أعطوا مليارات الدوالرات اليت صوت 

 .هـ كالمه.  أ)ادة اإلعمار كلها إىل الشيعة واالكرادعليها الكونغرس إلع
 

 والشيعة يف حال طُلب منها ميكن هلا أمريكا أن تساعد يف تسليح وتدريب االكراد( :وقال
 .هـ.أ) ذلك

 
 ذَلك قدحتل، ولقد صالكاِفِر الـم قُوات خلتالرافضةُ حينما د ا فعلههذَا م أليس

لَوال الدولةُ الصفويةُ لكنا اليوم يف أوروبا نقرأ القرآن كما ( :الـمستشِرق، ِحني قال
 . )يقرؤه الرببري اجلزائري

 
 انكفأت ثُم فيينا، لكنها وقفت اِنية، إىل أبوابثماِفلُ الدولِة العحج لتصنعم، فَلقَد و

الرفِض الصفَوية، اليت سفكِت راجعةٌ لتذود عن الـمسلمني يف بغداد، وتدفَع صولةَ دولِة 
الدماَء وهتكِت الـحرمات، وهدمِت املساجد وأزهقت أرواح أهل السنة، بال ذَنب إال 

 وكانت ِتلك آِخر نقطٍة وصلت إليها جيوش ٠حبهم لصحابِة حممٍد صلى اهللاُ  عليِه وسلم



 

٨٥ 

إلسالم، وتقلَّص ِظله بسبِب ضرباِت احلقِد املوجعة، اليت اِإلسالم، ثُم احنسر بعد ذَلك مد ا
 . كَالتها دولة الرفِض للدولِة العثمانية

 
وهؤالِء القوم قَد كفَّرهم أِئمةُ السلف، وبينوا حِقيقتهم، فَهذا اإلمام البخاري رمحه اُهللا 

  ٠"نَ غَري عارٍف مبذهبِهمإين َألستجِهلُ من ال يكِفرهم إال أن يكو:"يقول
 

ما باليت صليت خلف يهودٍي أو نصراٍين أو رافضي، ال تؤكلُ ذبائحهم، وال  (:وقال
 .)تشهد جناِئزهم، والَ يعاد مريضهم

 
الذي يشتم أصحاب رسوِل اِهللا صلى اُهللا عليه " :وهذا اإلمام مالك، رمحه اُهللا يقول

يعجب الزراع   وقالَ معلّقاً على قوِله تعاىل،"سهم أو نصيب ِفي اإلسالمس له وسلم، لي
وتبعه على هذا االستدالل، اإلمام " فَمِن ِإغتاظَ ِمن الصحابة فهو كافر: "ِليغيظَ ِبِهم الكُفَّار
 .الشاِفعي رمحه اهللا

 
سن يِئل عمقَد سأمحد رمحه اُهللا يقول، و الصحابةَ رضي اهللا عنهم وهذا اإلمام ما أراه (ب

 ).على اإلسالم
 

 أو عرض ،أو أحداً ِمنهم، أو تنقَّصهم أو طَعن عليهم ، سب أصحاب رسوِل اِهللا ِلمنوقالَ
مبتِدع رافضي خبيث، مخاِلف ال يقبلُ اُهللا منه صرفاً (بعيبِهم أو عاب أحداً ِمنهم، فَهو 

 ).، بلْ حبهم سنة، والُّدعاُء هلم قُربة، واإلقِتداُء بآثارِهم فَِضيلةوال عدالً
 

ولَقَد بدأَ فَِحيح هؤالِء اَألفَاِعي يعلُو ِمن جديد، وأطلُّوا برؤوِسِهم ليرسموا خريطة 
 .الـمنِطقَِة مع حلفائهم األمريكان، والـخبالِة والـحثالِة ِمن أهِل السنة

 



 

٨٦ 

 ،تغولُوا على املراكز احلساسة وتنِظيماِتهم السريِة والعلنيه، ،فَعرب فَياِلِقِهم العسكرية
 .وسيطَروا علَى ِجهازي الشرطَِة واجليش

 
  املُسمى بفَيلِق بدر، والذِّي دخلَ الِعراق وهو يحِملُ ِشعار،نعم، فلَقد نزع فَيلق الغدر

 نِزع ِشعاره ولبس زي الشرطِة واجليش، ِليفِتك بأهِل ،ثأر الثأر من تكريت واألنبارال
بإسِم الدولِة والقانون، واِحلفَاِظ على الوطَِن والـمواِطن، وهم يتهيئُونَ ِلوراثِة  ،السنة

إيران مروراً بالِعراق، األرِض والسيطرِة على البالد، ِليقيموا دولةَ الرفض، ممتدة ِمن 
وسوريا الباطنية، ولُبنانَ حزِب الالت، ومملكاِت اخلَليِج الكَرتوِنية، التي متتلئُ أرضها بأَلغاِم 

 .الرفض، وبؤر التشيع
 

ـُجاِه دين، ومع ذَلك، فَلْتعلِم الدنيا أننا لسنا أولَ من بدأ الِقتال، بل هم الذين قَتلُوا امل
واغتالُوا الـمهاِجِرين، وكَانوا عيوناً ِلألمِريكانَ وآذاناً، فَكَم ِمن مجاهٍد قُِتل بطلقٍة 
غادرة، جاءته ِمن وراِء ظهره على أيِدي هؤالء، كَما وغصبوا مساجد التوحيِد، وحولوها 

ا الـحرمات، وهم ماضونَ بسعٍي إىل معاِقلَ للوثنيِة والشرك، وغَصبوا اَألعراض وأنتهكُو
 ...حثيث، ِفي قَتِل وتصِفيِة الدعاِة والعلماِء وأصحاِب اِخلربة، ِمن أهِل السنة

 
كلُّ ذِلك وِلَألسف، وأهلُ السنِة ِنيام بسبِب رادٍة كَذَبة، ودعاة ِحكمٍة مزعومة، وعلَماِء 

وها وخذَّلُوها، وكَانوا ِجسرا يعبر عليِه األعداُء ِليفِتكُوا باُألمة، سوٍء خدروا اُألمةَ وخذلُ
وكُلَّما أرادت اُألمةُ أنْ تستيِقظَ، ِلتثأَر لِديِنها الـمهان، ولعرضها الـمغتصب، قَالوا 

حة، هذا وها حرباً طاِئفيونـُِريد بلُ الـمكِر متِصل، وِخطَّةُ لـها ناِمي وال تستيِقِظي، أَت
 .الـحرِب دائرة

 
وهؤالِء الـمخذِّلون، مستِمرونَ ِفي حقِن اُألمِة بِأفيوِن املوت البطيء، والعِجيب أنَّ هؤالِء 
عذَاب على الـمسلمني، ورحـمةٌ ِللكَاِفرين، فَهذَا قَاِئلُهم يطعن ِفي الشيِخ الـمجاهِد 



 

٨٧ 

ِ بن الدن، ويلِمزه ويتهمه أنه صِنيعةُ اَألمِريكَان ِفيما هو يثِني علَى إماِم الكُفِر أ سامةَ
 .ويطِريِه ويِصفُه بأَنه عِالـم ِمن علماِء املُسلمني، فإىل اهللا املُشتكى) السيستاين(والزندقة 

 
رباَء اإلسالِم علما عِهدنع وف، لَقدحونَ الزقوديو ،فُوفمونَ الصقدتِة يتاريِخ اّألم 

ويواِجهونَ الـحتوف حبد السيوف، دباً عن اِمللِّة، وِدفَاعاً عِن البيضة، وِحفظاً ِلِإلسالِم 
 .وأهِله

 
ِثيثٌ إىل أبوح م سعيهادِجهحمموم، و م ركضؤالء، فَِنضالُها هل، أَمحتاِب الكَاِفِر الـم

يحِملُونَ بيٍد شهاداِت الزيِف بالِعلِْم الكَاِذب، الذّي يزعمونَ اإلنِتساب إليه، ويحِملُونَ 
باليِد اُألخرى عباَءاِت املَجِد املُنتهب، يتسولُونَ ِمن عدوِهم منِصباً لقيطاً، واعِترافاً حبِقِهم 

 السنة، وكأَنهم لَم يقرُءوا القُرآن، ولَم يصغوا إىل شهادِة التاريِخ، بأَنَّ ِفي تمِثيل أهِل
 ذُ ِغالباً، وأنَّ البالدؤخل تب ،بوهيفاحلُقُوق ال تإالَّ بالس رحرال ت... 

 
 لدم حتى يراق علَى جواِنبه ا ***اليسلَم الشرف الرِفيع ِمن اَألذَى

 
أَنسيتم أن قُدوتنا محمداً عليِه الصالة والسالم، عرض عليِه الكُفَّار أن يملِّكُوه عليِهم، فَال 

 ونبذتم ِسريته، ،يقضوا أَمراً دونه، فَأَبى وأختار طَِريق اِجلهاد، فَلماذَا عدلتم عن هديِه
خلتم تدباِءِة الكَوع لحتاِفِراملُحت! 

 
فَأَضفَيتم عليِه الشرعية، وخذَّلتم اُألمةَ عن ِجهاِده، ِلماذا تكِذبونَ علَى اُألمة، أنكُم يمكن 
 ،أن تحصلُوا لَها حقَّها، عرب مؤامراِتكُم السياِسية، ومبادراِتكُم السلِمية، وأَنتم تعِرفُون

ليهأنكُم الَ سونَ عجِلسالذِّي ت لطَان لكُم على الكُرِسي. 
 

 ،هستسِتِميلُون قَلب هعاِخبِة مالص كَاِتكُمحة ِلربايـمر، وضومهونَ أنكُم بقُبالِتكُم احلَارتت
 !.وتحوزون ِثقَته، فَيسِلمكُم البالد والِعباد، حباً لَكُم وكَرامة



 

٨٨ 

 
نِت تعلَِمني أَنَّ أمريكا الَ تِريد لَنا اخلَري، ولَا تبِغي لَنا إلَّّا اخلَبالَ والوبال،  أ؛أُمةَ اِإلسالم

وضِجيجهم هِذه اَأليام، ِفي التحِذيِر ِمن ِخطَِّة املُجاهِدين، لَيس ِصيانةً ِلِدماِء املُسِلمني وال 
ـَمضي طمعاً ِفي صالِحهم، وال ِحرصاً على خِري هم، ولكنهم ِإرتاعوا، وأفزعهم أن ي

املُجاِهدونَ ِفي خطِتهم، فَيسِقطُوا أقِنعةَ الكِذِب، ويميطُوا اللِّثام عن حِقيقِة املعركة، ألم 
يعرفونَ ويدركُونَ أن أهلَ السنِة أبطالٌ أشاوس، وليوثٌ وفَوارس، فإذَا استيقَضوا ِمن 

وأفَاقُوا ِمن هجعِتهم، واقتحموا املَيدان، ودخلُوا املَعركَةَ مع األمريكان واليهوِد رقدِتِهم، 
وأوليائهم، ِمن الراِفضِة وخبالِة أهِل السنة، فَلن تستطيع الدنيا كُلُّها أن توِقف زحفَهم، أو 

ون ِمنحذريحذّرونَ وسم، ِلذلك فَهم يهمتقد منعِة تة، حبجكَِة احلَِقيقياإلِجنرار إىل املَعر 
 ! واِحلرِص على البالِد وكَذبوا،اخلَوِف ِمن الطَاِئِفية

 
وهاِهي أمِريكَا بدأت تتوارى ِفي قَواعدها اخلَلفية، وتدفَع ؤالِء ِفي الصفوِف األمامية، 

عدونا اآلن واخلَطَر الداهم علَى اِجلهاد، هم هؤالِء ِلينوبوا عنها ِفي حرِب املُجاِهِدين، فَ
الرواِفض، ومعهم احلُثالةُ ِمن أهِل السنة، فَهم الذين يتتبعون العوراِت، ويعِرفُونَ املداِخلَ 

ثُّونَ واملَخارج، ويوِجهونَ ِحرابهم ِإىل صدور املُجاهدين، أفَنتركُهم يِئدونَ اِجلهاد وجيت
 .جذُوره، حذَراً ِمن ِفتنِة طائفيٍة مزعومة

 
فَهاهم يحذِّرونَ ِمن حرٍب طائفية، ويظهرونَ اِحلرص على الدم الِعراقي والوطَن الِعراقي، 
 عقاِتلُ جنباً إىل جنب مالعسكرية، ت مكانت فَياِلقُه ِم العراِقي يومهم على الدحرص فأَين

  اوسية، ِضد أبناِء شعبهم كَما يزعمون؟دولِة الرفِض
 

بل إسألُوا أبنائكم أيها الغاِفلونَ ِمن أهِل السنة، الذين كَانوا جنداً للطَّاغيِة صدام، ِعندما 
أسرهم اجلَيش الرافضي االيراين، من كَان يعذِّبهم؟ إسألوهم؟ أليس فَيلق الغدر، فَيلق بدر؟ 

كُن ياحلكيمأمل ي باقر هم بيده، اهلَالكعذِّبيعهم وم ؟حقِّق 
 



 

٨٩ 

 !ما أسرع ما نسيتم ياأهلَ السُّنة
 

ومن الغريب أيضا أن تدخل امريكا حممد باقر احلكيم الذي اختذ من ايران عدو امريكا 
 مقرا له يف معارضته للعراق وهو حيمل الفكر االيراين الشيعي نفسه وهو ايضا ربيب للنظام
االيراين ومجيع اسلحته منه مث يسمح له بالدخول باتفاق سري عِقد يف جنيف اشارت اليه 

إن سيناريو عودة احلكيم (: عدة صحف منها صحيفة لوكنار الفرنسية وقالت الصحيفة
اىل العراق خضع لربنامٍج مت وضعته بدقة يف لقاء جنيف ادارة بوش بتأمني سالمة عودة 

له صفعةً المريكا حىت اشاد بول وولفويتز نائب وزير الدفاع احلكيم ولقد كان مقت
االمريكي وهو احد صقور البنتاغون املتشددين مبناقبه ووصفه بالوطين احلقيقي ومبصدر 

 وِلم اليأملون ملقتله وهو الذي كان يسمي اجلهاد أعمال ،)إهلام التباع الديانات املختلفة
مور بغري امسها وتصبح اخليانة والعمالة اجتهادا سائغا عنف وختريباً للبالد وهكذا تسمى اال

بثاً وخ قطُرى بقَتِل احلكيم، الذي كَانَ يضا منا اُهللا ِفيمملقد أكرمكراً وعداوةً ِألهِل و
 .اِإلسالم

 
 فقد أطلق العنانَ لفيلَِقه، فَيلق الغدر، أن يسِفكُوا ِدماَء املُسلمني، ويهِتكُوا أعراضهم،

 وكم ِمن ِعرِض حرٍة مسِلمٍة ،فَكم ِمن مسجٍد إغتصبوه. ويستولُوا على مساِجِدهم
 وكم ِمن دِم مسلٍم جماهٍد سفَكُوه، وكَم ِمن أسٍري وأسريٍة بسببهم تسلَّط عليِهم ،إنتهكُوه

اً أو رافضيةً إستاقَهع أن رافضيسمنا مل ننا، أنحسباألمريكانُ أسرىاألمريكَان، و ما ،مينب 
سجونهم ملَىء ِباَألسرى ِمن رجاِل وِنساِء أهِل السنة، ولتسمِع الدنيا، أننا ماضونَ بعوِن 
اِهللا، ِفي قَتِل أِئمِتهم وحصِد رؤوِسهم، غَضباً أليب بكٍر وعمر وعثمانَ وعلي واحلسن 

 . ملَسفُوحة، واألعراِض املُنتهبة، واملَساجِد السِليبةواحلسني وعائشة، وثَأراً للدماِء ا
 

أفَاِعي الشر، حتى ترفعوا أيِديكُم عن مساِجِدنا، وتقبضوا أيِديكُم عن  ولَن نكف عنكُم يا
سالم، ِدماِء أهِل السنة، وتكفُّوا الِسنتكُم عن الطَّعن ِفي ِعرِض نبينا عليه الصالةُ وال

  .وتمتِنعون عن مناصرِة اَألعداِء ِمن الصليبيني واليهود، على أهِل اِإلسالم



 

٩٠ 

 
 ياأميت إننا نألـم هنا ِمن اِخلذالِن العجيب، والصمِت الرهيب، الذَّي ؛أمةَ اإلسالم

 ، الزمان، فَأَين زحوف اَألبطاِلتتعامِلني بِه مع املَلحمِة الكُربى، والوقْعِة العظمى ِفي هذا
وأسود الشرى، وشباب محمٍد عليه الصالةُ والسالم، وأين علماُء اِإلسالم، ِلماذَا تنحيتم 
عِن الطَريق، واعتزلتم ِقيادةَ الركب، واستسلمتم إىل املُتِع الزاِئفة، وأخلَدتم إىل اَألرض، 

 ؟ين، أليس ِفيكُم من يحييهارآن، وأين ِسير اَألفذاِذ، ومآثر العلماِء واملُجاِهِدفَأين قَوارع القُ
 

إن اعداء اهللا يدركون أنّ هذه احلرب نقطة حتول يف أحوال العامل وأا مفرق طريق بني 
سيطرة مطلقة للغرب الكافر وحضارته وامنوذج حياته وبني البعث االسالمي القادم باذن 

 يف كلمة امام الس الوطين لتنمية الدميقراطية مشددا على ان  ولذلك قال بوش،اهللا
اخفاق الدميقراطية يف العراق سيشجع االرهاب يف العامل ويشكل ديدا لالمريكان واكد 

حيصل اليوم يف العراق سيحدد العالقات بني  ان ما: فقال، رئيس وزراء بريطانيا توين بلري
 هذه هي املعركة االساسية يف بداية القرن احلادي : وقال،والغربالعامل االسالمي 

 . حنن اآلن يف نقطة سيكون االخفاق يف العراق كارثة للغرب كله: واضاف،والعشرين
 

ـُجاهدين أدركي اِجلهاد ِفي العراق، قَبلَ أن تتكَالب الكَثر؛أُمةُ اإلسالم ، ةُ الكَاِفرةُ على امل
 إذا خبت جذوةُ اِجلهاد، وضعف نفسه، وسكِّرت جيوب اِجلهاِد ِفي ،هفو الذِّي نفِسي بيِد

 ،العراق، فَلن تقوم لُألمة قائمةُ إالّ أن يشاُء اهللا، وسيضيق اِخلناق على اُألمِة بأَسِرها
 حالُنا كَما ذَكر  وسيصبح،وسيضِرب اُهللا الذُّلَّ على اُألمة، وحتلُّ عليها العقوبات القدرية

االَّ والتتار ِفي ابن كثري، يف البدايِة والنهاية، عندما تخلَّف الناس عن اِجلهاد، ولَم يشعروا 
 فَتمر املَرأةُ ِمن التتار على الرهِط ِمن الرجال، فتقولُ هلم مكانكُم التربحوا، ،عقِر دارهم

 . دونَ ِدفاٍع أو ِحراك،م تذبحهم واحداً ِتلو اآلخر ثُ،فتذهب فَتحِضر السكني
 

 ،فالعقوبةُ تتبعها العقُوبة، واملَعِصية تعقَّبها املعصية، ولن ترفَع العقوبةُ إالّ بالتوبة النصوح
 ... وهو اجلهـــاد،والتوبةُ هنا، أن تعودوا إىل ِديِنكُم



 

٩١ 

 
 رِضيتم َألنفُِسكُم أن تكُونوا أحِذيةً للباِطل، وقَاعدةٌ خلفية  فَقد؛أما أنتم حكَّام العرب

 لقَد ،فَنقُولُ لكُم. تنطلق ِمنها طَاِئرات القتِل والتدِمري، وما ِزلتم قَواِعد إمداٍد باملُؤِن والعتاد
، ذَهب بيِد أسياِده ه فَقَد كَانَ طاِغيةٌ، وعدواً ِهللا وِلرسوِل،ذَهب صدام غَري مأسوٍف عليه

، ذَلك بأَيِدينا وسيوِفنا أما أنتم فَستذهبون كذِلك، ولَكن، نسأَلُ اهللا أن يكونَ ،اَألمريكان
 . وما ذَلك علَى اِهللا بعِزيز،وقَِريباً إن شاء اهللا

 
ـُجاهدون اَألبطال كُم اُهللا، فَأَذَلَّ  فلكم حتيةُ إكباٍر وإعزاٍز، فلَقد أكرم؛وأما أنتم أيها امل

 ، فَعضوا علَى النواِجذ، واجثُوا على الركب،على أيدكم أعىت قوٍة على مر التاريخ
 واقذفوا م ِفي ،واشحذُوا سيوفَكُم، واحرقوا األرض حتت أقدام الغزاة، أذيقوهم حر لَظَى

 واشتد لَهيبها، فَكُونوا ،اوار املَعركة واشتعلَ ، فلَقد دارت رحى احلرِب الزبون،اجلَِحيم
عليكم باملنافقني  عليكم ِباَألمريكَان، عليكُم بالراِفضة، ؛، واقتِحموا أهواهلافُرسانها
 ...والعمالء

 
 ونِعدِك أن نظلَّ كذَِلك حىت آخر قطرٍة ،أميت نحن أبناؤِك وجندِك اَألوِفياء  يا؛أمةَ اإلسالم

 . ونوراً ينري درب السالكني، وسنظلُّ لِك ماًء سلسبيالً، عذباً منرياً، ونسائم باردة،ن دِمنام
  
 ]٢١:يوسف [}واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ{
 
 .احلمد ِهللا رب العاملني و
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 رادأَِمياِجله ِحيِد ووِة التاعمج 

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

٩٢ 

 اخلطاب السادس

 

  تفِْجري مقَر املُخابراِت؛تفِْجري مقَر املُخابراِت؛
  الردُّ على كَِذِب املُخابراِت اُألردِنيِةالردُّ على كَِذِب املُخابراِت اُألردِنيِة

 
  هـ١٤٢٥ ربيع األول ١١
  م٢٠٠٤ نيسان/أبريل ٣٠

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(ي أَِبي مصعٍب الزرقَاِو
 
 

 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 ؛ إىل أمة اإلسالم، أيب مصعب الزرقاوي؛من العبد الفقري
 

 ،السالم عليِك ورمحة اهللا وبركاته
 

احلمد ِهللا معز اإلسالِم بنصره، ومذلِّ الشرِك بقهره، ومصرف األمور بأمره، ومستدرِج 
 والصالةُ ،الً بعدله، وجعل العاقبةَ للمتقني بفضِلهالكافرين مبكره، الذي قدر األيام دو

 .والسالم على من أعلى اُهللا منار اإلسالِم بسيِفه
 



 

٩٣ 

 ؛أما بعد
 

 وهي ،فقد تناهى إىل مسع العامل الصخب والضجيج الذي أثارته دوائر األمن يف األردن
صول إليها  حتاول أيدي اإلرهاب الو،حتاول أن تصور الشعب األردين كضحية مستهدفة

 ولتظهر للناس أا الدرع ، يف مشهد درامي يستثري العواطف،للفتك ا والنيل منها
 يف حماولة فاشلة إلخفاء الوجه ؛ ضد من يتربص بأمن الشعب، والسيف القاطع،احلصني

 اليت أنشبت أظفارها وغرست أنياا يف قلوب أهل ،القبيح حلقيقة دور هذه املؤسسات
  متاماً، وصيانة ألمنها، دولة اليهود"جلناب" حراسة ، وأسراً وقتالً وتشريداًاإلسالم تعذيباً

 :كما صرح أحد ضباطها ألحد ليوث اإلسالم يف سجوم وهو يسخر منه ويهزأ قائال
 كلمات حق نطق ،)إياكم أن حتلموا بتحرير القدس ما دامت املخابرات األردنية موجودة(

 . للعيان ال جيهلها إال العميانلة تصور حقيقة ماث،ا كاذب دعي
 

 : كذبت املخابرات األردنية مرتني؛وهنا ال بد من وقفات
 
 ، وقتل األبرياء من السكان،مرة حني زعمت أننا كنا نعد للفتك بأهل اإلسالم -
 .وثانيا حني زعمت أا أفشلت املخطط حفظا للبيضة وصيانة لدماء أهل اإلسالم -
 

 وما كان لنا ، ومحاية ألوليائهم من اليهود والنصارى،عن أسيادهم فما فعلوا ذلك إال ذباً
 ، فنحورنا دون حنوركم،حنن أهل اإلسالم أن جنترئ على قطرة دم حرام ريقها بغري حق

 ، من أرقام خياليةرِك وما ذُ، ودماؤنا ريقها دفاعا عن اإلسالم وأهله،وأرواحنا فدى لكم
 .ف من الناس فهذا كذب حمضوأا قنبلة كيماوية تقتل اآلال

  
 أننا لو ملكنا هذه القنبلة ملا ترددنا -ونسأل اهللا أن ييسر ذلك قريبا-فعلم اهللا أننا لو ملكنا 

 فاألطنان ، يف ضرب مدن إسرائيل كإيالت وتل أبيب وغريهاحلظة واحدة أن نسعى حثيثاً
 ،ذكر األخ عزمي اجليوسي كما ،اليت صِنعت هي من املواد األولية اليت تباع يف األسواق



 

٩٤ 

 ولقد ، وأما القنبلة الكيماوية والسموم فهي تلفيق من أجهزة الشر األردنية،فك اهللا أسره
 كانت اخلطة ؛ نعم،فآثار التعذيب كانت بادية على وجه األخ ويديه... ظهر ذلك جلياً

 .. ديارنانت ملنابع الشر األسود يف فالعملية كا،أن يدمر مبىن جهاز املخابرات كامالً
 : وذلك لألسباب التالية

 
 وعطلت ، وجاهرت باحلرابة هللا ورسوله، لقد استعلنت احلكومة األردنية بالكفر:أوالً

 وغدت ،وسبقت يف هذا امليدان كل أنظمة اخليانة العربية.. الشريعة وبثت اخلنا والفجور
 .مطية لكل عدو كافر

 
د خلفية للمؤن والعتاد للجيش األمريكي  لقد كانت األردن وال تزال قاعدة إمدا:ثانياً

 وتأهلت ألن تكون أحد شرايني ، حىت إا سبقت يف ذلك دولة الكويت،احملتل يف العراق
 منطلقا من ،اإلمداد الرئيسية عرب خط جوي ميتد ليتالقى مع املطارات الكردية يف الشمال

 .القواعد األردنية كالصفاوي واملفرق وماركا واجلفر واألزرق
 
 وجدت كل اجلد يف ، وأرهقت السمع، لقد أحدت املخابرات األردنية البصر:ثالثاً

 حىت حتول سجنها حبق إىل غوانتانامو ،مطاردة فرسان اإلسالم يف كل ساحات اجلهاد
 فمن استعصى يف التحقيق على األمريكان يف باكستان وأفغانستان يرحل إىل ،العرب
 فهنالك أخوة من جزيرة العرب واليمن ، وأصنافا فيذوقون التعذيب ألواناً،األردن

ومنهم .. والشيشان والعراق ومصر وغريها منذ سنتني وأكثر يف زنازن املخابرات األردنية
 رئيسياً  فأصبحت قاعدة بيانات ومرجعاً، فك اهللا أسرهم مجيعاً،األخ ااهد أبو زبيدة

 .انهلكل عدو لإلسالم يروم تصفية جماهديه والنيل من فرس
 

بدأت خطة املكر واإلختراق للمؤسسات واتمع ،  ويف املشهد العراقي أيضا:رابعاً
عرب جوازات  ، بغطاء دبلوماسي من السفارة األردين هناك،العراقي من ِقبل املوساد األردين

 الذين حيلمون بكنوز أرض ، للموسادحبيث صارت السفارة وكراً، ووثائق ثبوتية وغريها



 

٩٥ 

م اهللا أن السفارة األردنية أثناء القصف على بغداد قبل سقوطها مل تغلق  ويعل،الفرات
 مع أن مجيع السفارات والقنصليات األخرى أُقفلت قبل بداية احلرب ،حلظة واحدة

 .الصليبية
  

 الذين يرقبون الغادي والرائح ، وال ننسى هنا جيش املترمجني من العمالء األردنيني:خامساً
 باإلضافة إىل أسطول ، العرب الذين ال يهتدي األمريكان إىل متييزهمحبثا عن ااهدين

الناقالت للمؤن والزاد والبيوت اجلاهزة اليت تنقلها الشاحنات األردنية للجيش األمريكي 
  .حىت يستعينوا ا على حرب ااهدين

 
هلوهلا  ولنا معك حكومة األردن وقائع تشيب ، واأليام دول،فاحلرب سجال ؛ويف اخلتام
 . والقادم أدهى وأمر بإذن اهللا-مضت بعض فصوهلا- يف مواقف ،الولدان

 
 ]٢١:يوسف [}واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ{
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير جماعِة التوِحيِد و اِجلهاد

 اقا–الِعر ن ِبالدياِفدلر 



 

٩٦ 

 اخلطاب السابع

 

  كَِلمةٌ قَِصريةٌ؛كَِلمةٌ قَِصريةٌ؛
  كَِلمةٌ ِفي شِريِط نحِر ِنيكُوالس ِبريغْكَِلمةٌ ِفي شِريِط نحِر ِنيكُوالس ِبريغْ

 
  هـ١٤٢٥ ربيع األول ٢٢

  م٢٠٠٤ أيار/مايو ١١
 

  و صورِة الشيخِبصوِت
 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 

 
 

 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

سالِم بنصره، ومذلِّ الشرِك بقهره، ومصرف األمور بأمره، ومستدرِج احلمد ِهللا معز اإل
 ر األيام دوالً بعدله، والصالةُ والسالم على من أعلى اُهللا منارالكافرين مبكره، الذي قد

 .اإلسالِم بسيِفه
 

 أما بعد؛
 

 ؛أمة اإلسالم
 



 

٩٧ 

هللا يف الفلوجة بنصر  فلقد أكرمنا ا،أبشري فقد بدأت تباشري الفجر وهبت رياح النصر
 . و كان الفضل هللا وحده،يف يوم من أيام اهللا مؤزر

 
 ؛أمة اإلسالم

 
 هل بقي عذر للقاعد؟

وصور   ويرى نزيف الكرامة،وهو يرى اإلسالم يذبح وكيف ينام املسلم احلر مأل جفنيه
 ؟العار وأخبار االمتهان الشيطاين ألهل اإلسالم رجاالً ونساًء يف سجن أيب غريب

 
 ؟أين الغرية وأين احلميةف

 ؟ وأين الغرية على حرمات املسلمني؟وأين الغضب لدين اهللا
 ؟وأين الثأر ألعراض املسلمني واملسلمات يف سجون الصليبني

 
ما ترون أن اهللا قد أقام احلجة عليكم   أو، فإىل اهللا نشكوكم؛أما أنتم علماء اإلسالم

 ..لتاريخ فكسروا أنفها وحطموا كربيائهابشباب اإلسالم الذين أذلُّوا أعىت قوة يف ا
 

 وتستلهموا من فعاهلم دروس التضحية ،أوما آن لكم أن تتعلموا منهم معاين التوكل
 ..والفداء

 
  !؟إىل مىت تظلون كالنساء ال حتسنون إال لغة اللطم وال تعرفون إال طريق العويل والبكاء

 
 ! وثالث يستجدي عمرو موسى!نان وذاك يتوسل إىل كويف ع!فهذا يناشد أحرار العامل

يا أَيها النِبي حرِض { وكأم مل يسمعوا إىل قوله تعاىل !ورابع يطالب مبظاهرات سلمية
 ].٦٥:األنفال[ }الْمؤِمِنني علَى الِْقتال

 



 

٩٨ 

 !ما شبعتم من جهاد املؤمترات و املعارك اخلطابية أو
 

 !السيف الذي بعث به سيد األنبياءملوا أوما آن لكم أن تسلكوا طريق اجلهاد وحت
 

فقد أمر ، ونرجوا منكم أن ال تتورطوا كعادتكم يف إنكار ما سنفعله إرضاًء لألمريكان
 وهو سيد الرمحاء بضرب أعناق بعض أسرى بدر وقتلهم -صلى اهللا عليه وسلمالنيب  
 ..ولنا فيه أسوةٌ و قدوة حسنة، صرباً

 
 وستندم أنت ، وانتظر بعون اهللا أياماً عصيبة،ر مبا يسؤك أبش؛أما أنت كلب الروم بوش

 .واجترأت فيه على محى املسلمني، وجنودك على اليوم الذي وطئت فيه أرض العراق
 

 فنقول له حنن يف أشد الشوق انتظاراََ ؛ورسالة أخرى اىل العميل اخلائن برويز مشرف
 . وغريهاوانار لدماء أخواننا يف  وسنثأ،فواهللا لنطلبهم قبل األمريكان إلستقبال جنودك

 
 فنقول لكن أنَّ عرضنا على اإلدارة ؛وأما أننت أمهات وزوجات جنود األمريكان

فنقول لكن إن ، األمريكيه مفاداة هذا األسري ببعض األسرى يف سجن أيب غريب فامتنعت
ولن  ،ريب وغريها دوا الدماء والنفوسكرامة املسلمني واملسلمات يف سجن أيب غ

 ... ذحباً على هذه الطريقة،والتوابيت تلوا التوابيت، يصلكم منا اال النعوش إثر النعوش
 
وبعد ذحبه علق ،  نيكوالس بريجذبِحِب يقوم الشيخ أيب مصعب الزرقاوي رمحه اهللاوهنا [

 ليكون عربة لغريه من ،اخوانكم ااهدون جثة هذا العلج الكافر على احد جسور بغداد
  ] على عزة املسلمنيشاهداً العلوج و

 
} فَاقْتلُواْ الْمشِرِكني حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصد{
 ]٥:التوبة[



 

٩٩ 

 
 .دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر ، واهللا اكرب والعزة هللا ولرسوله وللمجاهدين

 
ٍب الزعصم وقَاِويأَبر 

 أَِمير جماعِة التوِحيِد و اِجلهاد
 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

١٠٠ 

 اخلطاب الثامن

 

قَاِويرٍب الزعصأَِبي م ِمنقَاِويرٍب الزعصأَِبي م ِمن  
  ِلكَلبِ اُألردنِّ عبِد اِهللا الثَّاِني؛ِلكَلبِ اُألردنِّ عبِد اِهللا الثَّاِني؛

كوؤسا يِبم ِشرأَبكوؤسا يِبم ِشرأَب  
 

  هـ١٤٢٥ ربيع األول ٢٦
  م٢٠٠٤ أيار/مايو ١٥

 
  الشيخِبقَلَِم

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 .من أيب مصعب الزرقاوي اىل الطاغوت ابن الطاغوت عبد اهللا بن احلسني
 

 أما بعد؛
 

فلم أدر حني تناهى إىل مسعي خرب تشاور حكومتكم يف أمر سحب اجلنسية األردنية مين 
 .أأضحك أم أبكي



 

١٠١ 

 
ساخراً، ام أبكي إلن مثلكم صار يتحكم يف أمر أمة حممد صلى اهللا عليه و سلم؛ أأضحك 

 .فَيِصل من يشاء، ويقطع من يشاء، و إىل اهللا املشتكى
 

 :ودعين أمهس ىف أذنك الصماء عن مساع احلق بأمور
 
 اىل عشرية كرمية احملتد، عزيزة النسب، ال أرغب عنها، -شئت أم أبيت- أنا انتسب :أوالً
ال ميلك بشر مهما كان أن خيلعين من هذا النسب، مع أمتعاضي وشدة حزين وأملي ملا و

آل اليه حاهلم حني دخلوا حتت عبائتك املهترئة، وصاروا أجنادا لدولتك وعساكر، بعد أن 
كانوا للتوحيد حراسا، وللحق رجاالً، شهد هلم التاريخ ببيض الصنائع حتت راية السلطان 

 .صالح الدين
 

 ولكن فخري بديىن وقرآين*** ريب صميم أفرح به نسب ع
 اذا افتخروا بقيس أو متيم***  أىب االسالم ال أب ىل سواه  

 
 لقيطة، أنشاها -أيها امللك-فدولتك أما الدولة األردنية ، فاالنتساب اليها عار وخزي؛ 

اين بأنه غالد ستون وزير املستعمرات الربيطانية الذي كان يفخر يف جملس العموم الربيط
 . اقام دولة يف يوم، هذه الدولة هي دولتك ايها امللك االنكليزي

 
 اتدري ملاذا اقيمت لكم؟

 
، اا احلقيقة اليت يعرفها القاصي "حلماية دولة اسرائيل"دعين اقوهلا صرحية واضحة؛ 

 .والداين، ويتهامس الناس ا يف السر خوفا من بطش زباتيتك
 

لدك تستحقان وسام الشرف، فلقد قمتما ذه املهمة بكفاءة انك ووا: وأقول لك مهنئاً
 .واقتدار، وعلى الشيطان جزاؤكما

 



 

١٠٢ 

 أنا وأن كنت احن اىل مهد طفوليت واشتاق اىل اهلي واخواين واصدقاء الطفولة :ثانياً
 والشباب؛

 
 ...لكنين عاملي ليس يل ارض امسيها بالدي
 ...وطين هنا او قل هنالك حيث يبعثها املنادي

 
لقد هجرت ارض الذكريات، وهاجرت اىل ارض االمنيات، اليت نقيم فيها دين رب 

 ..االرض والسماوات
 

 إىل بالد االفغان يف طاعة الرمحن،  
 .وانا االن يف العراق أجاهد مع اخواين؛ لنقيم لإلسالم وطنا، وللقرآن دولة

 
حبظائر رسم حدودها  أجلُّ من ان يشده التراب، ويتعلق قلبه –ايها امللك–املؤمن 

سايكس وبيكو، فذلك شأن البهائم اليت جتتمع على الكأل واملرعى والسياج والقطيع، و 
أما املؤمن فالنفخة االهلية الكرمية اليت تسري يف حناياه هي وطنه، واهله وعشريته، فيها 

 .يواصل ويفاصل، ومن اجلها يوايل ويعادي
 

، Made in England، ألنك وباختصار -كايها املل–هذه املعاين ال يدركها مثلك 
وهذه املعاين امنا يفهمها ابناء هذه االمة واهل هذه امللة، و ابشرك اا غراس قرآين 

، فأىن –أيها امللك–سيستمر وسيتضوع ارجيه يف االمة من جديد، مهما حاولت منعها 
 !ملثلك ان يغطي نور الشمس بغربال؟

 
 ...وأبشر مبا يسوؤك

 
 ..إسحبها وال تبايل فجنسيتك، حتت قدمي ونعايل: ل الوداع ان اقول لكوال انسى قب

 
 .أيها امللك.. واىل لقاء عند امللك احلق



 

١٠٣ 

 
 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي

 أَِمير جماعِة التوِحيِد و اِجلهاد
 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

١٠٤ 

 اخلطاب التاسع

 

  ثَاٌء؛ثَاٌء؛رر
صعو مأَب يخالشصعو مأَب يخالشرقَاِويٍب الزرقَاِويٍب الز  

  يرِثي أَبا البراِء الكُويِتيُّ فَيصل املِطِريييرِثي أَبا البراِء الكُويِتيُّ فَيصل املِطِريي
 

  هـ١٤٢٥ ربيع الثاين ٢٩
  م٢٠٠٤ حزيران/يونيو ١٧

 
 ِبقَلَِم الشيخ
 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 

 
 

 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 ليبابا الرباء ايها الساكن ق *** وميض من وراء السدمي
 يورث القلب حسرة مث ميضي *** كل يوم مير يأخذ بعضي

 
ذا إ، وخاصةً كثري هم الشخوص الذين يلقاهم االنسان يف رحلته على ظهر هذا الكوكب

 ال يكف ،صقاع يطيف يف األ،االنسان قد امتطى صهوة جواده ضارباً يف فجاج االرض



 

١٠٥ 

 ،احة ظليلة يف صحراء ملتهبةكو يبحث عن اخبية العز املتناثرة، عن التجوال والترحال
لة هم الذين يوسعون يف تلحف جريها وحترق بشمسها وجوه االحرار، ومع ذلك فِق

ولقد كنت ... تبلوه االيام وال ميحوه كر االعوام  ال وحيفرون يف القلب رمساًالقلب حمالً
 .ابا الرباء –علم اهللا–من هؤالء 

 
 حنسبك واهللا ،ئحةً عليه سيماء الصالح ناطقاً بالصدق ال،لقد كان وجهك وجه شهيد

 وملس بيدي قلبه طيب قلبك ،حبكأذا خالطك انسان ، إنزكي على اهللا احدا حسيبك وال
د رفيقك منك اال  ال جي؛نت غرته، موطأ االكنافأ التواضع فرِكذا ذُ، إوبياض سريرتك

ويه يف جواحنه ذى فيط ويغضي على األ، ال يتكرب باالساءة،ح ِمسسهلٌ، لطافاخلري واأل
 .ويتجرعه بصمت مث ال ينتقم اال هللا

 
  ال يف ، ومل تؤذ خملوقاً يف حياتك قط،نك رمبا مل ختاصم انساناإ –ابا الرباء–يطيف بوهلي 

نفس رقراقة، باحلب دفاقة، مع اصالة وعراقة، ال تعرف الكالل وال ، جاهلية وال يف اسالم
 ويطوي على اجلوع ، يأىب الذل واخلنوع،ء وثاب ومضا،املالل، مع عزمية ال ترضى باهلزمية

  .. لريتشف سلسبيال خالصاً،والكرامة حىت يبلغ ينبوع العز
 

 ،تلك هي قصتك ومسار رحلتك يف هذه احلياة، واليت ختمت لك بالشهد املستطاب
 .-ن شاء اهللا إ–اا الشهادة ابا الرباء .. وحتقيق االماين والرغاب

 
 وكنت تتلمظ تنتظر ، وجترعنا سويا الغصص يف اهللا،جلهادلقد صربت معي يف درب ا

ة اجلهاد وصور  لتعرف جبالء حقيق،مةلنقدمه لأل -CD-صدار شريط إل؛ اليوم املوعود
 .هل االسالم يف العراق مهاجرين وأنصارالتضحية والعطاء أل

 
 عن قريب ، منا غري مكذوب ان شاء اهللا وعداً، وابشر مبا يسرك،فانعم عيناً ابا الرباء

 .غري جمذوذ عطاء ،جره اىل سجلكأ لينضاف ،متنا الغاليةنقدمه أل



 

١٠٦ 

 
مر شهادتك فهي أين حيل بيين وبني ان اقبل جبينك الوضاء أوان كنت شربت حسرةً يف 

 اهللا ان يعوضنا رؤياك يف باشر دفنك بيدي وفاءاً لعهدك، فأسألأن  أ و،قبلة الوداع
 .اجلنان

 
 ...وسالم على روحك يف اخلالدين، اءفنم قرير العني ابا الرب

 
 ،رفيق دربك احلزين

 
 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي

 أَِمير جماعِة التوِحيِد و اِجلهاد
 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

١٠٧ 

 اخلطاب العاشر

 

  !!ِعندما يبِكي الرجالُِعندما يبِكي الرجالُ
 

  هـ١٤٢٥ مجادى األوىل ٢
  م٢٠٠٤ حزيران/يونيو ١٩

 
 قَلَِم الشيخِب

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

اجلهاد  لبست ثيايب وامتشقت سالحي عازماً على اخلروج لتفقد أخوة العقيدة ورفقاء
اللبناين  والسالح؛ وإذا باألخ عبد الرمحن األنصاري خيربين بقدوم األسد أيب حممد

 .يويستأذن بالدخول عل
 

 وأبو حممد هذا أسد من أسود التوحيد وليث من ليوث احلمى لطاملا ذاد عن اإلسالم
كقلب  صاحب عزمية وقّادة وقلب ،ك واقتحم األهوال، ومل ينثن أبداوخاض املعار بسيفه،
مدينتان تقعان يف العراق بالقرب من احلدود ، شارك يف معارك القائم وراوة األسد،

 ،معه يف مقدمة الصفوف أبنه الذي مل يتجاوز اخلامسة عشرةوكان ، السورية وغريمها
 راسخ رسوخ ،ثابت ثبات الرجال،  وابنه بوهج نارها،وسط املعمعة تلفحه رامياً به يف

 .)نفسي لنفس حممد الفداء وعرضي لعرض حممد الوجاء: (لسان حاله.. اجلبال



 

١٠٨ 

 
ده عندما سقط صريعاً فاصطفى اهللا سبحانه فلذة كب، -حنسبه كذلك- صدق اهللا فصدقه
 ال ،وبكى أبو حممد ابنه بكاًء مراً، رخيصاً يف سبيل اهللا يف معارك راوة يتشحط بدمه

والزال حمتسباً صابراً يقارع الكفار ،  ولكن لعدم مرافقته إياه إىل اجلنان،-واهللا-لفقده 
 .رافضاً تبعات اخلزي والعار ومازال، الذين جاسوا خالل الديار

 
  يقف مثل أيب حممد باألبواب؟..وليت شعري

 
وأجلسته إىل ،  وعانقته وأخذت بيده، ودخل مبتسماً كعادته ال يرفع طرفه حياًء،فأذنت له
أنصاراً (واحتياجام   وعن اإلخوة، وحتدثنا ساعة عن تطورات العمل ومستلزماته،جانيب

 .  فقد كان أبو حممد املسئول العسكري لإلخوة،)ومهاجرين
 

، الوضاء لك الوجهذ وحزناً يعلو ، شحوباً يف وجهه-على غري عادته-ليه وكنت احلظ ع
 )ما بالك أبا حممد ؟ هل مثة شيء أحزنك؟ (:فسألته

 
 ! فإذا عيناه تذرفان، مث رفعه،فنكس رأسه هنيهة مطرقاً

 
 .ما أرقها حني فاضت من قلٍب مكلوم و، ما أغلى هذه الدموع!ال إله إال اهللا

 
 ، أو لزوال نعمة، أو للقاء عشيق،ا ليست كدموع سالت لفراق صديقولكنه.. إا دموع

 .أو حللول نعمة
 

 ..إا دموع الوفاء
 ..إا دموع الصفاء والنقاء

 



 

١٠٩ 

 ،تسخو مبثلها ولو بذلت للعيون لتجود مبا جادت به عينا أيب حممد؛ ملا استطاعت أن
 .فليست النائحة الثكلى كاملستأجرة

 
 فأين شاهد األحزان*** لبان  للبني إن كنت تنوح يا محام أ

 ال يقبل مدع بال بيان*** أجفانك للدموع أم أجفاين 
 

وحسرةً ،  فاض ا  قلبه فسحت عيناه حزناً وأملاً، وشفافية عالية،إا حلظات صدق عالية
)) أبو عبد اهللا الراوي(( اجلبل األشم ، وصاحب سره، وأنيس قلبه،على وقوع رفيق دربه

 ، وكانا إخوة متحابني ال يكادان يفترقان، فلطاملا سارا سوياً على هذا الدرب،يف األسر
 .براءة يف األخوة وطفولة يف احملبة وعذوبة يف املودة

 
الذين   يف السبعة-صلى اهللا عليه وسلم-عندما يترائيا لك أول ما يتبادر لذهنك قوله 

 .) اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليهرجالن حتابا يف( : يوم ال ظل إال ظله،يظلهم اهللا يف ظله
 

  ومل أتلذذ بطعام منذ ذاك ***عينان مل تطعهما الكرى منذ ثالث
 

 فاستأذن للخروج فقمت ،فحاولت أن أخفف عنه وأسليه مبا فتح اهللا علي، قاهلا أبو حممد
،  معه قليب وتركين حزيناً مهموماًولكنه كان ليس كأي وداع؛ وداع أخذ، مودعاً وعانقته

ألين طاملا عشت  ،شاطرته الشعور وعشت معه اللحظات األليمة، حبست الدمعة يف عيين
 ..وأصبحت حمطات يف قطار حيايت، هذه اللحظات

 
 .. عاماً وأنا أودع األحباب١٤فمنذ 

 ..وكم من حبيب جائين خرب قتله يف ثغر من الثغور
 ..وكم من شقيق وقع يف أسرياً بني يدي كفور

 



 

١١٠ 

 ..قد األحباب إال من المس شغاف قلبه برد األخوةال يشعر بأمل ف
 ..وال يعرف ذوق األخوة إال من عاش هلم

 
 كساٍع إىل اهليجاء بغري سالح*** أخاك أخاك إن من ال أخا له 

 
 .. وما زانت الليايل إال بنورهم،فما طابت الدنيا إال م

 
رمحها -وت والديت ففجعت مب، فكم من أخ فارقين منذ سنني مازالت حسرته يف قليب

أيب عبيدة ( أن مصيبيت بـ -علم اهللا-ولكن ،  مؤخراً وكانت من أحب الناس إيل-اهللا
 .كانت أشد وقعاً على نفسي من وفاة حنونيت )عبد اهلادي دغلس

 
 ..فكلما ذهب بعضهم ذهب بعضي

 
 ..وهم اليد واملعصم!! كيف ال
 ..وهم السمع والبصر!! كيف ال
 ..وهم وهم!! كيف ال

 
أيب (بعد مقتل  ومل خيربين بذلك إال) أن أحدى يدي شلّت(رأى أحد إخواين يف منامه 
 ،أمسكت قلمي، قد وقعت فقصها علي  فعلم أن الرؤيا،)الرباء فيصل املطريي رمحه اهللا

 :مذكراً أبا حممد وإخوانه قائالً،  متجلداً صابراً،وعزمت أن أخط مداده على ورقي
 

 ..لذي نفسي بيده إين أرى بشائر النصر تلوحاصرب أبا حممد فواهللا ا
 ..وإين ألرى الظفر قادم كما يعقب الليل النهار

 ..وما فقد األحبة إال دليل صدق الطريق
 



 

١١١ 

، تزكية هلذه الفئة فأميا فئة مؤمنة قامت تقاتل لنصرة هذا الدين فجادت بأبنائها فإمنا هي
 ..ه إال بدماء أبنائه وتشرق مشسهقوم الدين ويستوي عوده ويطلع فجروهل ي

 
 ..أبا حممد

 
 ،إن احلرب بيننا وبينهم سجال

 ..ينالون منا وننال منهم
 

 ،فباألمس مزقنا أجسادهم وتناثرت أشالئهم يف مواطن عديدة
 ..وأصام يف مقتل ومازالوا يلعقون جراحهم

 
 ..أبا حممد

 
 ،إننا نقاتل ألجل اهللا
 .. ا ونفخرومسة شرف نعتزأحات هي فهذه اآلالم واجلرا

 
 ،فأي شيء أعظم من أننا جنود للتوحيد وحراس للعقيدة

 ..فاهللا موالنا وال موىل هلم
 

 ..أبا حممد
 

 ؛إن أعظم ما يشد أزرك ويقوي عزمك وتنتصر على حزنك وأملك
 ..أن هؤالء األعداء قد بارزوا اهللا سبحانه بالعداوة وعطّلوا شريعته

 
 ..وانتهكوا احلرماتواستباحوا الديار وهتكوا األعراض 



 

١١٢ 

 ..مما جيعلك تتغيظ أشد الغيظ ويتمعر وجهك غضباً هللا ولرسوله
 

 :ومتتشق سيفك صارخاً، ويعبس وجهك مكفهراً جلرميتهم
 
 )ملة الكفر ال جنونا إن جنومت(
 

 .. وال بد من تكاليف، والدرب شائك،فالطريق طويل
 

وكل ما تالقيه من مصائب ، فيسوالغايل والن، فرضى اهللا عز وجل مهره الدماء والنفوس
 ..شهٍد حلو وبالءات وحمن إذا مـزجت يف ذات اهللا استحالت إىل

 
 ..فواهللا يا أبا حممد

 
 ..ال طاب العيش إال مبقارعة هؤالء الطواغيت

 
ً وأنا أرجو أن يدخلين جنته مبنه وأن ، وكرمه وإنين كلما أتذكر أنين ماٍض إىل ريب يوما

وأن احلرب بيين وبينهم قد ، صل من فصول مراغميت ألعداء اهللاذلك اليوم سيكون آخر ف
 .- اهللامِلع-أصابين هم وحزن ؛ وضعت أوزارها وحطت رحاهلا

 
 . ال تعد هلا لذة-ألجل ريب-فواهللا إن لذة حرم وبغضهم وعداوم 

 
 ..فاصرب أبا حممد

 
 :وليكن لسان حالنا، فما عهدتك إال صابراً وال يضريك كيدهم

 



 

١١٣ 

 ،هم خذ من دمائنا حىت ترضىالل
 ،اللهم خذ من دمائنا حىت ترضى
 ،اللهم خذ من دمائنا حىت ترضى

 .اللهم من بطون السباع وحواصل الطري
 

 ،م ألخيكاسلَ و
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير جماعِة التوِحيِد و اِجلهاد

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

١١٤ 

 ادي عشراخلطاب احل

 

،اِهِدينجةٌ ِللماما هايصو،اِهِدينجةٌ ِللماما هايصو  
ذِِّلنيلى املُخدُّ عالروذِِّلنيلى املُخدُّ عالرو  

 
  هـ١٤٢٥ مجادى األوىل ١٩
  م٢٠٠٤ متوز/يوليو ٦

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
 
ِإن يمسسكُم قَرح فَقَد مس  * علَونَ ِإن كُنتم مؤِمِننيوالَ تِهنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَأل{

الْقَوم قَرح مثْلُه وِتلْك األيام نداِولُها بين الناِس وِليعلَم اللّه الَِّذين آمنواْ ويتِخذَ ِمنكُم شهداء 
الظَّاِلِمني ِحبالَ ي اللّه١٤٠-١٣٩:رانآل عم [}و[ 

 
ن شرور أنفسنا ومن سيئات ونعوذ باهللا م، إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره

 .فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، من يهده اهللا أعمالنا
 



 

١١٥ 

 بلّـغ ، أن حممداً عبده ورسوله وأشهد،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
 ليلها كنهارها ال يزيغ ؛وتركها على احملجة البيضاء ونصح األمة ، وأدى األمانة،الرسالة

 .عنها إال هالك
 
آل  [}يا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاِتِه والَ تموتن ِإالَّ وأَنتم مسِلمون{

 ]١٠٢:عمران
 
}لَقَكُم مالَِّذي خ كُمبقُواْ رات اسا النها أَيا يمهثَّ ِمنبا وهجوا زهِمن لَقخٍة واِحدفٍْس ون ن

 }ِرجاالً كَِثريا وِنساء واتقُواْ اللّه الَِّذي تساءلُونَ ِبِه واَألرحام ِإنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رِقيبا
  ]١:النساء[
 
يصِلح لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر لَكُم * ولُوا قَولًا سِديدا يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُ{

 ]٧١-٧٠:األحزاب [}ذُنوبكُم ومن يِطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عِظيما
 
 د؛أما بعمث 
 

  تتغري األشخاص ويتبدل،ال يتغري  ومنطق األحداث عرب العصور،التاريخ يعيد نفسه
 ؛ وقصة الصراع واحدة،الالعبون وتتطور اآلالت ولكن مسرح األحداث ثابت

 
 وضعفاء خورة ، وإسالم حيارب كفراً وجاهلية ونفاق يتدسس،حق يصارع باطالً

 وينتظرون ، ولكنهم يؤثرون دنياهم، ينتسبون إىل أمتهم،يـمسكون العصا من الوسط
 ويركبوا سفن الغالب وبئس ما ،قوي لينحازوا إىل ال؛سكون العجاج وانتهاء املعركة

 .صنعوا
 

 ، ويرفعون اجلباه يف زمن االستخزاء،وحدهم الربانيون حيملون الراية يف زمن االنكسار
صلى اهللا عليه - مقتدية بالبشري النذير،وتبحر مهمهم عرب األثري مسافرة إىل اخلبري البصري

 احلافية يف صحراء ملتهبة  وتدمى أقدامهم، غرباء تلفح وجوههم رياح الوحشة،-وسلم



 

١١٦ 

 فيـفتح هلم من روح ؛ فيستطرقون باب السماء؛ تـغلق دوم األبواب،بنار العداوات
 خالطتهم بشاشة اإلميان فال يرتد أحد منهم سخطة لدينه ،اِجلـنان ما حييا به اجلَـنـان
  .ولو رمته الدنيا عن قوس واحدة

 
 ، واستنثر بأرضنا البغاة،جاوز الظاملون املدى و، وبلغ السيل الزىب،أميت لقد طفح الكيل
 .بل الكالب. .واجترأت علينا الذئاب

 
 .. واحلل بني أيديهم وبأيديهم،ويبحث الناس عن حل يف سراب صحراء التيه

 
 . إنه اجلهاد يف سبيل اهللا

 
 تذكرة ؛وهذه وصايا أئمة اجلهاد الذين سبقوا يف هذا الدرب املبارك مجعتها بتصرف يسري

 . ودعوة إىل املصابرة على املبادئ والثوابت، حضاً على الثبات؛نفسي وإلخواين ااهدينل
 

 ؛أيها ااهدون
 

 وال حتزب قوى الشر واجتماعها ، وال عظم أسلحتهم،إين ال أخاف عليكم كثرة عدوكم
 ولكين أخاف عليكم من ، وال خذالن إخوانكم املسلمني يف بقاع األرض،عليكم
 .اف أن يصيبكم الوهن والضعف والفشل وكثرة املعاصي أخ؛أنفسكم

 
حتى ِإذَا فَِشلْتم وتنازعتم ِفي  {: قال تعاىل،ولكم فيما حصل يوم أحد موعظة وذكرى

آلِخرةَ اَألمِر وعصيتم من بعِد ما أَراكُم ما تِحبونَ ِمنكُم من يِريد الدنيا وِمنكُم من يِريد ا
كُمِليتبِلي مهنع فَكُمرص ١٥٢:آل عمران [}ثُم[  

 
 فلما حصل ما حصل من عصيان ،كان الظفر والنصر أول النهار لإلسالم: "قال ابن كثري

 انتهى ،" تأخر املوعد الذي كان مشروطاً بالثبات والطاعة؛ وفشل بعض املقاتلة،الرماة
 .كالمه رمحه اهللا



 

١١٧ 

 
 أن العدو كان أكثر من ثالثة أضعاف عدد :هذه الغزوة مواقف عجيبة منهالقد حدث يف 

 . فلما عصوا أدار عليهم الدائرة آخره؛ فنصر اهللا املسلمني يف أول النهار،املسلمني
 

لقد تفرق الناس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد : (- رضي اهللا عنه -قال جابر 
 .)ار وطلحةوبقي معه أحد عشر رجالً من األنص

 
 قال ،فلما كان يوم أحد وانكشف املسلمون (: قال- رضي اهللا عنه -ويف حديث أنس 

 وأبرأ إليك -يعين أصحابه- اللهم إين أعتذر إليك مما صنع هؤالء -يعين أنس بن النضر-
 )-يعين املشركني-مما صنع هؤالء 

 
 ما : فقيل،ها وفرقهموجلس أبو الدرداء يبكي بعد فتح جزيرة قربص ملّا رأى بكاء أهل

وحيكم ما أهون اخللق على اهللا إن  (: فقال؟يبيكيك يا أبا الدرداء يف يوم أعزاهللا به اإلسالم
  .)كوا أمر اهللا فصاروا إىل ما ترون تر، بينما هم أمة كانت ظاهرة قاهرة،هم تركوا أمره

 
 ؛أيها ااهدون

 
 إذ تلك ، وليس هذا بغريب،فكم وقد تكون هزائم وجراحات يف صفو،قد يتأخرنصر اهللا

 .سنة اهللا يف الذين خلوا من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال
 

يعين رسوال اهللا صلى اهللا عليه -سألتك كيف كان قتالكم إياه  (:قال هرقل أليب سفيان
 .) فكذلك الرسل تبتلى مث تكون هلم العاقبة، فزعمت أن احلرب سجال ودول-وسلم

 
 .) واليقني-الصرب  (:به يف قتالكم هوإن أعظم ما متتحنون 

 
 . وناصر جنده وحزبه ولو بعد حني، بأن اهللا منجز وعده:اليقني
 . وإن مع العسر يسرا، وإن الفرج مع الكرب، عند الشدائد فان النصر مع الصرب:والصرب

 



 

١١٨ 

ـُـبتلى؟: أميا أفضل للرجل ، يا أبا عبداهللا:سأل رجل الشافعي فقال  أن يـمكن أو ي
  . ال يـمكن حىت يـبتلى:قال الشافعيف
 

 فلما ،فإن اهللا ابتلى نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى وحممداً صلوات اهللا عليهم وسالمه
 .صربوا مكنهم

 
 .فال يظن أحد أن خيلص من األمل البتة

 
 :اهللا  فينظر إىل عدد العدو وعدم وينسى وعد،خيطئ من يظن باهللا ظن السوء

 
 ]٢١:اادلة[}  لَأَغِْلبن أَنا ورسِليتب اللَّهكَ{
 
  ]٥٦:املائدة [}ومن يتولَّ اللّه ورسولَه والَِّذين آمنواْ فَِإنَّ ِحزب اللِّه هم الْغاِلبونَ{
 
 ]٤٧:الروم [}وكَانَ حقًّا علَينا نصر الْمؤِمِنني{
 
نكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرِض كَما استخلَف وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِم{

 }الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعِد خوِفِهم أَمنا
 ]٥٥:النور[
 

 األمان واإلخالص والعمل الصاحل مث النصر و التمكني و :فهذا الشرط مقابل املشروط
 ]٢٠:الزمر [}وعد اللَِّه لَا يخِلف اللَّه الِْميعاد{:اإلستخالف

 
  : تعليقا على قوله تعاىل- رمحه اهللا -و ما أمجل ما قاله سيد 

 
}ةً ِبِإذِْن اللِّه وِفئَةً كَِثري تن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبكَم ماِبِرينالص عم ٢٤٩:البقرة [}اللّه[ 
 

 .فهذه هي القاعدة يف حس الذين يوقنون أم مالقو اهللا



 

١١٩ 

 
القاعدة أن تكون الفئة املؤمنة قليلة ألا هي اليت ترتقي الدرج الشاق حىت تنتهي إىل 

ثل  و ألا مت،حزب اإلصطفاء واإلختيار، ولكنها تكون الغالبة ألا تتصل مبصدر القوى
 و خمزي ، القاهر فوق عباده حمطم اجلبارين، قوة اهللا الغالب على أمره،القوة الغالبة

 . و قاهر املتكربين،الظاملني
 

  ؛أيها ااهدون
 

إنكم واهللا يف حال تغبطون عليها الكما يقول املخذلون املرجفون ممن ينظرون إىل األمر 
بية و العربية و أذناا من انتصار األحزاب و نظرة مادية حبتة و أفزعها ما تبثه األخبار الغر

 فاحلرب ال تقاس بالعدد و العدة و ال بالنصر و الغلبة فإنه ال بد من هذا و ،فرار ااهدين
 .هذا مث يأيت النصر و التمكني ولو بعد حني

 
و هو يصف ما حصل يف زمانه من حتزب األحزاب من التتار و -قال شيخ اإلسالم 

فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها إىل  : قال رمحه اهللا-ريهم على املسلمنياملنافقني و غ
 :ثالث فرق

 
 و هم ااهدون هلؤالء القوم املفسدين :  الطائفة املنصورة-١
 
 .و هم هؤالء القوم و من حتيز إليهم من خبالة املنتسبني إىل اإلسالم:  والطائفة املخالفة-٢
 
 .لقاعدون عن جهادهم و إن كانوا صحيحي اإلسالمو هم ا:  و الطائفة املخذلة-٣
 

 أم من املخالفة فما بقي قسم ، أم من اخلاذلة،فلينظر الرجل أيكون من الطائفة املنصورة
 رابع

 



 

١٢٠ 

 : قال تعاىل، ويف تركه خسارة الدنيا واآلخرة،و أعلموا أن اجلهاد فيه خري الدنيا و اآلخرة
 يعين إما النصر و الظفر و إما ،]٥٢:التوبة [}ِإحدى الْحسنيينقُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإالَّ {

 .الشهادة واجلنة
 

 و من مات أو ،فمن عاش من ااهدين كان كرمياً له ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة
 .قتل فإىل اجلنة

 
يغفر له بأول قطرة دم من : يعطى الشهيد ست خصال": قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ، و يرى مقعده يف اجلنة، و يكسى حلة من اإلميان، و يزوج بثنتني وسبعني من احلور دمه
 ."العني، و يوقى فتنة القرب، و يؤمن من الفزع األكرب

 
إن يف اجلنة ملائة درجة ما بني الدرجة و الدرجة ": و قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فهذا ارتفاع مخسني ، "جاهدين يف سبيلهكما بني السماء و األرض أعدها اهللا تعاىل للم
 ...ألف سنة يف اجلنة ألهل اجلهاد

 
 على أنه ليس يف التطوعات -فيما أعلم-وكذلك اتفق العلماء : إىل أن قال شيخ اإلسالم

 . و أفضل من صالة التطوع، و أفضل من الصوم،أفضل من اجلهاد فهو أفضل من احلج
 

حىت قال أبو هريرة رضي اهللا . . املدينة وبيت املقدسو املرابطة أفضل من ااورة مبكة و
 ، )افق ليلة القدر عند احلجر األسودلئن أرابط ليلة يف سبيل اهللا أحب إيل من أن أو (:عنه

 ..فقد اختار الرباط ليلة على العبادة يف أفضل الليايل عند أفضل البقاع
 

 و أن اهللا مع ، والعاقبة للمتقني، و اعلموا أصلحكم اهللا أن النصرة للمؤمنني:إىل أن قال
 .الذين اتقوا و الذين هم حمسنون

 
 ، اهللا سبحانه و تعاىل ناصرنا عليهم، مقهورون مقموعون- يعين األعداء -و هؤالء القوم 

 .ومنتقم لنا منهم وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم



 

١٢١ 

 
 والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ ِإن كُنتم والَ تِهنوا{فأبشروا بنصر اهللا تعاىل وحبسن العاقبة 

ِمِننيؤاه و حت]١٣٩:آل عمران [}مققناه و احلمدهللا رب العاملني و هذا أمر قد تيقن.. 
 

 و أعلموا أصلحكم اهللا أن من أعظم النعم على من أراد اهللا به خرياً أن :مث قال رمحه اهللا
 فيه الدين و حيي فيه شعار املسلمني و أحوال املؤمنني أحياه إىل هذا الوقت الذي جيدد اهللا

 .  حىت يكون شبيها بالسابقني األولني من املهاجرين و األنصار،و ااهدين
 

فمن قام يف هذا الوقت بذلك كان من التابعني هلم بإحسان الذين رضي اهللا عنهم و رضوا 
 .فيها أبدا ذلك الفوز العظيمعنه و أعد هلم جنات جتري من حتتها األار خالدين 

 
اليت يف حقيقتها منحة عظيمة كرمية من . .فينبغي للمؤمنني أن يشكروا اهللا تعاىل على احملنة

 لو كان السابقون األولون من -واهللا- حىت ، و هذه الفتنة اليت يف باطنها نعمة جسيمة،اهللا
 حاضرين يف هذا الزمان املهاجرين و األنصار كأيب بكر و عمر و عثمان و علي و غريهم

و ال يـفوت مثل هذه الغزاة إال من ، لكان من أفضل أعماهلم جهاد هؤالء القوم ارمني
خسرت جتارته و سفه نفسه و حـرم حظاً عظيما من الدنيا و اآلخرة إال أن يكون ممن 

 .انتهى كالمه رمحه اهللا... عذر اهللا تعاىل كاملريض و الفقري و األعمى و غريهم
 

 و ، فإنه أعلى ما حيبه اهللا و رسوله، و سنام ذلك اجلهاد يف سبيل اهللا:و يقول رمحه اهللا
 وهم إما خمذلون مفترون ،الالئمون عليه كثري إذ كثري من الناس الذين فيهم إميان يكرهونه

 و إن كان ذلكن من ، و إما مرجفون مضعفون للقوة و القدرة عليه،للهمة و اإلرادة فيه
 .انتهى كالمه. ..النفاق

 
  ؛أيها ااهدون

 
ال أجد أفضل من أن أسوق إليكم ما كتبه شيخ اإلسالم ابن تيمية معلقاً على حتزب 

  :األحزاب يف غزوة اخلندق قال رمحه اهللا



 

١٢٢ 

 
 أن املسلمني حتزب عليهم عامة املشركني - أي غزوة اخلندق -و كان خمتصر القصة 

ملدينة ليستأصلوا املؤمنني فاجتمعت قريش و حلفاؤها الذين حوهلم و جاءوا جبموعهم إىل ا
من بين أسد و أجشع و فزارة و غريهم من قبائل جند و اجتمعت أيضاً اليهود من قريضة 

 فرفع النيب صلى اهللا ،و النظري، فاجتمعت هذه األحزاب و هم بقدر املسلمني مراٍت عديدة
 .ملدينةعليه و سلم الذرية من النساء و الصبيان يف آطام ا

 
 حتزب العدو من مغٍل و غريهم من - أي املعاصرة لشيخ اإلسالم -و يف هذه احلادثة 

 و من فرس ومستعربة و حنوهم من أجناس املرتدة من نصارى األرمن و ،أنواع الترك
 مع قلة من ، و نزل هذا العدو جبانب ديار املسلمني و هم بني اإلقدام واإلحجام،غريهم 

مني و مقصودهم اإلستيالء على الدار وإسطالم أهلها كما نزل أولئك بإزائهم من املسل
بنواحي املدينة بإزاء املسلمني و كان عام اخلندق برد شديد و ريح شديدة منكرة ا 

} فَأَرسلْنا علَيِهم ِرحيا وجنودا لَّم تروها{: صرف اهللا األحزاب عن املدينة كما قال تعاىل
 ]٩:األحزاب[
 

 حىت كره ، أكثر اهللا فيه الثلج و املطر و الربد على خالف أكثر العادات،و هكذا هذا العام
 و كان ، ال تكرهوا ذلك فإن هللا فيه حكمة و رمحة: و كنا نقول هلم،أكثر الناس ذلك

 .ذلك من أعظم األسباب اليت صرف اهللا ا العدو
 

 فَوِقكُم وِمن أَسفَلَ ِمنكُم وِإذْ زاغَت ِإذْ جاؤوكُم من{ :و قال اهللا يف شأن األحزاب
هناِلك ابتِلي الْمؤِمنونَ وزلِْزلُوا * الْأَبصار وبلَغِت الْقُلُوب الْحناِجر وتظُنونَ ِباللَِّه الظُّنونا 

 ]١١-١٠:األحزاب[} ِزلْزالًا شِديدا
 

 ...وهو مشال الفرات. . علو الشاموهكذا هذا العام جاء العدو من ناحية
 

 : و ظن الناس باهللا الظنونا:إىل أن قال
 



 

١٢٣ 

 . هذا يظن أنه ال يقف قدامهم أحد من جند الشام حىت يصطلموا أهل الشام-
 
 . و هذا يظن أن أرض الشام ما بقيت تسكن و ما بقيت تكون حتت مملكة اإلسالم-
 
 .أحاطوا م إحاطة اهلالة بالقمر وهذا يظن أم لو وقفوا لكسروهم كسرا و -
 
يقف قدامهم أحد   و هذا يظن أم يأخذوا مث يذهبون إىل مصر فيستولون عليها فال-

 .فيحدث نفسه بالفرار إىل اليمن و حنوها
 
 و هذا قد تعارضت عنده األمارات و تقابلت عنده اإلرادات السيما و هو ال يفرق من -

 فلذلك ؛ و ال مييز يف التحديث بني املخطئ و الصائب،املبشرات بني الصادق و الكاذب
استولت احلرية على من كان مستهكماً باالهتداء و ترامجت به األراء تراجم الصبيان 

 .باحلصباء
 
 ابتالهم اهللا ذا االبتالء ]١١:األحزاب [}هناِلك ابتِلي الْمؤِمنونَ وزلِْزلُوا ِزلْزالًا شِديدا{

وِإذْ قَالَت طَّاِئفَةٌ منهم يا أَهلَ  {: مث قال تعاىل،ر به خطيئام و يرفع به درجامالذي يكف
 ]١٣:األحزاب[} يثِْرب لَا مقَام لَكُم فَارِجعوا

 
 : فقالت طائفة منهم

 
 . ال مقام لكم هنا لكثرة العدو فارجعوا إىل املدينة-
 
 جعوا إىل االستئمان واالستجارة م ال مقام لكم على القتال فار:  و قيل-
 

 :فهكذا ملا قدم العدو من التتار كان من املنافقني من قال.. 
 
 . ما بقيت الدولة اإلسالمية تقوم فينبغي الدخول يف دولة التتار-
 



 

١٢٤ 

 .ما بقيت تسكن:  و قال بعض اخلاصة-
 
عراق و الدخول  بل املصلحة االستسالم هلؤالء كما قد استسلم أهل ال: و قال بعضهم-

 ...حتت حكمهم
 

 ، فإن هذه احلادثة كان فيها أمور عظيمة جازت حد القياس:إىل أن قال شيخ اإلسالم
 وعنايته ذه ، وظهر لكل ذي عقل من تأييد اهللا هلذا الدين،وخرجت عن سنن العادة

 .األمة بعد أن كاد اإلسالم أن ينثين
 

 ، وختاذلت القلوب املتناحرة،لقاهرة وأهطعت احلزاب ا،وانقطعت األسباب الظاهرة
 وأرغم معاطف أهل الكفر ،وثبتت الفئة الناصرة ففتح اهللا أبواب مساواته جلنوده القاهرة

 .انتهى كالمه رمحه اهللا.. .والنفاق وجعل ذلك آية للمؤمنني إىل يوم التالق
 

املواصالت  وغلت ،وملا وصلت األخبار أن التتار يعدون العدة لغزو الشام فخاف الناس
 .وأصبح إجيار اخليل من محاسة إىل دمشق مائيت درهم سنة تسع وتسعني وستمائة للهجرة

 
 فوقف ابن تيمية أمامهم وطلب من ،ورأى بعض األمراء تسليم القلعة للتار محاية للسكان

 فأخذ صاحب القلعة برأي ؛صاحب القلعة عدم تسليمها ولو مل يبق فيها إال حجر واحد
 . وكان فيه مصلحة للمسلمني،ابن تيمية

 
 فخرج هوالي ومن معه من التتار إىل ،ووصلت األخبار بقدوم اجليوش املصرية إىل الشام

 فنودي يف أهلها أن خيرجوا بأسلحتهم ويبيتوا ، وبقيت دمشق بال جند وال حرس،دمشق
 .على األسوار واألبواب حيرسون البلد فخرجوا على األسوار

 
 على األسوار كل ليلة حيرض الناس على الصرب والقتال ويتلوا عليهم وكان ابن تيمية يدور
 .آيات اجلهاد والرباط

 



 

١٢٥ 

 مث ،وملا عادت احلياة إىل دمشق دار ابن تيمية وأصحابه على احلانات فكسروا آنية اخلمور
 إىل بالد جبيلة وكسروان لتأديب الرافضة – نائب دمشق -خرج ابن تيمية مع األثرم 

 فخرج رؤسائهم إىل ابن تيمية ، وإغارم على املسلمني،ى دعمهم التتاروالباطنية عل
 وصدرت األوامر ، مث عاد األثرم إىل دمشق، وردوا كل ما أخذوا،فأظهروا الطاعة والندم

وهي (  وأن يتعلموا الرمي فبنيت اإلماجات ،أن يـعلق الناس األسلحة بالدكاكني
اء أن يتعلموا الرمي استعداداً ألي ظرف وأمر الفقه) معسكرات التدريب يف دمشق 

 .طارئ
 

وهكذا جيب االستعداد من األمة يف اوقات اخلاء حىت إذا نزلت الشدائد انربى من أبنائها 
 ويف سنة ثنتني وسبعمائة للهجرة دخل التتار بالد ،من يدافع عنها ويرد عنها كيد األعداء

 فجاءت قوة التتار ،أوىل املواجهات مث كان ، وقنتوا يف الصالة، فاضطرب الناس،الشام
 ، فتصدى هلا مجاعة من أبطال الشام عددهم ألف ومخسمائة،قوامها سبعة آالف مقاتل

 .فنصر اهللا جنوده
 

 مث خافوا أن ، احلموي واحلليب إىل محص:ومع اقتراب جيش التتار انسحب اجليشان
 ، مث ساروا إىل بعلبك،محص ووصل التتار إىل ،يباغتهم التتار فرتلوا إىل مرج الصـفّـر

 فكان لشيخ اإلسالم ابن تيمية دور ، وانتشرت اإلشاعات واألراجيف،فاشتد خوف الناس
 .كبري يف دئة الناس واحلفاظ على االستقرار الداخلي

 
 ألم يظهرون اإلسالم متاماً كما ؛ شرعية قتال التتار:مث بدأ بعض الناس يـشككون يف

 .ن يف قتال جند الطواغيتيفعل بعض املنهزمة اآل
 

إنه ال أعظم جرماً بعد الكفر ممن ى عن اجلهاد يف سبيل اهللا  (:قال ابن حزم يف احمللى
 .انتهى كالمه رمحه اهللا) أن تـسلم احلرمي إىل أعداء اهللاوأمر 

 



 

١٢٦ 

 وفند مجيع الشبه اليت ،فانربى ابن تيمية هلم وأصدر فتاويه املشهورة يف وجوب قتال التتار
لو رأيتموين يف ذلك اجلانب وعلى رأسي ( : وكان يقول للناس،ثريت حول هذه املسألةأ

 ).تال وقويت قلوم فتشجع الناس للق؛مصحف فاقتلوين
 

 أوقفين موقف ،يافالن( : وقال،وملا اقترب التتار التفت ابن تيمية إىل أحد أمراء الشام
 .]هنا يبكي الشيخ أبو مصعب[) املوت

 
 ، تلوح اسلحتهم حتت الغبار،فنقلته إىل مقابلة العدو وهم منحدرون كالسيل :يقول األمري
 وهذا العدو وقد ]هنا يبكي الشيخ أبو مصعب[  هذا موقف املوت  يا سيدي:مث قلت

هنا يبكي [ وأشخص بصره وحرك شفتيه ، فرفع الشيخ طرفه إىل السماء،أقبل حتت الغربة
 ، مث التحم بالتتار]نا يبكي الشيخ أبو مصعبه[ –يدعو ربه-طويالً  ]الشيخ أبو مصعب

 . ففر التتار إىل اجلبال، واستبسل األبطال، واشتعل الرتال،واشتد القتال
 

 . وقد امتلئت قلوب التتار بالرعب،مث أظلم الليل وحاصر املسلمون اجلبال
 

  ؛أيها ااهدون
 

أبداً على أكتاف املترخصني  وال يقوم ،إن الدين اليقوم إال على أويل العزمات من الرجال
 . وحاشاه أن يقوم على أكتافهم،واملترفني

 
 واملسئولية اجلسيمة اليت ناءت ،فالدين العظيم ال يقوم إال على أكتاف العظماء من الرجال

 . ال ميكن ان يقوم ا إال أهلها ورجاهلا،حبملها السموات واألرض
 

 شاهــد األحــزانفأيــن  *** إن كنت تنوح يا محام البان للبني
 ال يـقبــل مـدع بال بـرهان *** أجفانك للدمـوع أم أجفانـي

 



 

١٢٧ 

كيف يقوم اإلسالم ويعود إىل سالف جمده وعزه دون عزمة كعزمة أيب بكر الصديق يوم 
واهللا ( : الرقيق البكّـاء يف عزمة من أعظم عزماته قائالً، إذ أقسم ذلك الشيخ الكبري،الردة

بني الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق املال، واهللا لومنعوين عقاالً كانوا ألقاتلن من فرق 
 )يؤدونه إىل رسول اهللا عليه الصالة والسالم لقاتلتهم على منعه

 
لئن أشهدين اهللا قتال  (:كيف يقوم اإلسالم دون عزمة كعزمة أنس بن النضر الذي قال

 وجد جبسده وهو ميت بضع فشهد أحداً فقاتل حىت، )املشركني لريين اهللا ما أصنع
 .ومثانون طعنة وضربة

 
اللهم إين اسالك الثبات يف األمر والعزمية " :وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو ربه

 ."على الرشد
 

وإا لتستحث صاحبها على عظائم ،إن اهلمة العالية لتغلي يف القلوب غليان املاء يف القدر
 .)الراحة للرجال غفلة (:-رمحه اهللا- يقول الشافعي األمور صباح مساء حىت يكون كما

 
 ،وهذا الصحايب عبداهللا بن جحش ينتحي جانباً مع سعد بن أيب وقاص قبل غزوة أحد
 :واتفقا على أن يدعو كل واحد منهما دعاًء ويؤمن اآلخر فكان دعاء عبداهللا بن جحش

 
 مث يأخذين فيجدع ،ك ويقاتلين شديداً باسه أقاتله في،اللهم ارزقين رجالً شديداً حرده(

 فيك ويف : فأقول؟ فإذا لقيتك غداً قلت يا عبد اهللا فيم جـدع أنفك وأذنك،أنفي وأذين
 .)صدقت:  فتقول،رسولك

 
 . . وما أروعه،ما أعظم هذا الدعاء

 
إنه ال يصدر إال من رجل ... وحتول املر عندها حلواً،إا نفوس باعت كل شيء لرا

 وال يهمه سوى أن ، فال يهمه شيء سوى مرضات ربه،وذاق حالوتهاستعذب الطريق 
 .يالقي اهللا وهو طائع له مقتول يف سبيله



 

١٢٨ 

 
 ؛ وابن تيمية، والعز بن عبد السالم، من لنا مبثل أمحد بن حنبل،من لنا مبثل هذه العزمات

 ،يدان وقد ترك العلماء امل، واجلالد ضد اعداء اهللا،حيملون راية اجلهاد يف سبيل اهللا
 ومل يكفهم حىت ، وشق عليهم أن يبذلوا املهج من أجل اهللا،وانسحبوا من قيادة الركب

كل . . فال تسمع صوم إال يف مناوءة ااهدين، ورموهم بكل نقيصة،صاحوا بااهدين
 . السياسة والكياسة:ذلك حتت ذريعة

 
 .))نب، ومفاهيم اخلور واجلفقه اهلزمية((وال أدري مىت سيترك هؤالء 

 
 لقد أقدموا على االستنكار ألم ،)بريغ(أما مسعتم كيف استنكروا ذبح األمريكي 

 وألم مل يتنسموا رياح العز ومل يرفعوا رأساً مبعاين ،أحجموا من قبل عن قتال الكفار
  :اإلميان اليت يستعلي ا املؤمن على اجلاهلية وأهلها

 
}وِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزونولَمعلَا ي اِفِقنينالْم لَِكنو ِمِننيؤ٨:املنافقون [}ِللْم[ 
 

 . يذبح السيد األمريكي–وهو العبد الذليل–فمثلهم حقيق أن يشق عليه تصور نفسه 
 
ـُـدي أمهام فسرى يف أعماقهم. .نعم  فأىن هلم أن ،فلقد ارتضعوا لبان اهلوان من ث

 .يغريوا أو يبدلوا
 

 ويقدموا موشـاة بلباس ، ولكنهم يغطوا برداء الفقه، املرة ال يستعلنون اهذه احلقيقة
 فزعموا وكذبوا أن هذا األمر شوه صورة اإلسالم يف أعني الغربيني ذوي ؛احلكمة

 فجاءت هذه ، وأن العامل كان يتفاعل مع جرمية أيب غريب وقوانتنامو،األحاسيس املرهفة
 .ا التفاعل والتجاوب من شعوب العاملالعملية فأثرت سلباً على هذ

 



 

١٢٩ 

بل إن شعبية كلب الروم بوش كانت يف أدىن مستوياا فجاءت هذه العملية فرفعت من 
 وكأن أحرار العامل املزعومني كانوا قد أحدوا سيوفهم وعبأوا كتائبهم واشرأبت ،شعبيته

 .لقهر والظلممنهم األعناق لتحرير العراق واستنقاذ احلرائر والثكاىل من سجون ا
 

واملؤسف حقاً واملفزع أن االعالم الصلييب الكافر قد استطاع ومبواطأة أبناء جلدتنا أن 
 والقنوات العربية والعاملية ، فمن خالل الضخ الرهيب،يؤثروا يف تكوين شخصية املسلم

 وختنيث ، وتنكيس فطرهم،جنح هؤالء يف غسل أدمغة املسلمني والتأثري على تفكريهم
 .معزائمه

 
 ،سبحان اهللا عدو صلييب حقود جاء مبخطط رهيب للسيطرة على األمة والتمكني لليهود

 ، وسام الناس اخلسف واهلوان، وانتهك األعراض، واغتصب احلرمات،فحارب الشريعة
عاجزة عن كسر قيود الذل اليت . .وأميت ترقب من بعيد ال حتسن غري اللطم والعويل

 .رسفت فيها زماناً طويالً
 
 فانقلبت موازينها وتغريت تغرياً ،د انشئت أجيال أُشربت الذل وذللت بلبوس العارلق

 : كما أخربنا الصادق املصدوق، ففقدت موازين الرشد وهداية السماء،كبرياً جداً
 
 
تـعرض الفنت على القلوب عرض احلصري عوداً عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة (

ابيض مثل :  فيه نكتة سوداء، حىت يصري القلب على قلبنيبيضاء، وأي قلب أشرا نكتت
الصفاة ال يضره فتنة مادامت السموات واألرض، واآلخر أسود مربازاً كالكوز جمخياً، ال 

 ).يعرف معروفاً وال ينكر منكراً، إال ما أشرب من هواه
 

 وسنة ،ئحاً خيط لنا طريقاً ال–فداه أيب وأمي– الرحيم الشفيق ،وهذا هو أبو بكر الصديق
لقتل . .اقتلوه (: فقال،واضحة حني كُـتب إليه يف أسري التمس قومه فداءه بكذا وكذا

 )من املشركني أحب إيل من كذا وكذارجل 
 



 

١٣٠ 

مع –ولقد سعى بعض الوسطاء يف استنقاذ هذا العلج وبذلوا لنا ما شئنا من األموال 
آثرنا أن نثأر ألخواتنا وأن ننتقم  ولكننا –حاجتنا املاسة إىل املال نضخه يف عجلة اجلهاد

 .ألمتنا
 

 . ونلزم سـنن الراشدين،وحنن قد عاهدنا اهللا على أن نحيي األمر العتيق
 

 ،"لقد جئتكم بالذبح ":-صلى اهللا عليه وسلم–أمل يقل نبينا وهو الرحيم الشفوق 
ضونه  وأقبلوا يستر، فهابوه وخافوه،فوجلت منها قلوب العتاة القساة من مأل قريش

 . وقد كانوا قبل ذلك يسخرون منه ويهزؤن،ويستعطفونه
 

 ، وجيشت جيوشها، وقامت على أمشاط أقدامها، لو ان األمة شحذت سيوفها:ونقول
 فجاءت حادثة الذبح فعكست الرياح وبعثرت ،وحتركت صوب واشنطن طلباً للثأر

ملسلمني يف العراق  ولكن أين أميت مما حلّ ويـحـل با،لكان هلم شأناً آخر. .اجليوش
فهل تـحسن أميت إال البكاء . .وفلسطني وأفغانستان وأندونيسيا والشيشان وغريهم

 . والشجب والتنديد، واملظاهرات السلمية،والنحيب
 

 ؟ ؟فماذا فعلت جيوش املتظاهرين ألفغانستان
 

د يقص[ ) واحٍدسلٍمم(بل ماذا فعلت األمة للمال عمر الذي ضحى بدولة كاملة ألجل 
 ؟؟ وهو اآلن شريد طريد يف اجلبال]الشبخ أسامة بن الدن

 
وماذا فعلت األمة لنساء سراييفو وأندونيسيا وكشمري وفلسطني والعراق الالئي تلطخ 

 ؟؟شرفهن على مرأى ومسمع من األمة مجعاء
 

  وملا تلذذنا،واهللا لو كان فينا بقية من غرية وحنوه على أخواتنا احلرائر ملا طاب لنا نوم
 .بالنساء على الفرش حىت تستنقذ هؤالء الثكاىل

 



 

١٣١ 

 .. بيد عباد الصليب يعبثون به وال جميبِكعرض. .ويلك أميت
 

 مل يبق يف أسرها إال سبايانا *** قد استرد السبايا كل منهزم
 إال رأيت عليها حلم اسرانا *** وما رأيت سياط الذل دامية
  خجلت منا مناياناحىت لقد *** وما منوت على حد الظُىب أنفاً

 
 عزمنا على أال ؛ وإقراراً لعيون املوحدين يف مشارق األرض ومغارا،واستنهاضاً للعزائم

 ..نفادي هذا العلج ولو دفعوا لنا وزنه ذهباً
 

 ولكن حىت يعلم أعداء ،بل إننا عاهدنا اهللا أن ال نفادي أسرياً مبال مع إقرارنا جبواز ذلك
 ..وادة وال رمحة هلماهللا أنه ليس يف قلوبنا ه

 
 ..فإما فــك العاين
 ..وإما النـحـر

 
 الذين ،وأعجب عجباً ال ينقضي من موقف بعض املنهزمني من أصحاب اخلور واجلنب

األمني العام هليئة علماء ) حارث الضاري( وعلى رأسهم ، ورضوا باهلوان،أماتوا علينا ديننا
اد يستطيع يرفع رأسه اخلاصة بأنه ماع الذي صرح يف بعض جمالسه ،املسلمني يف العراق

 : فأقول له، واملنصر الكوري اجلنويب،ريكيمبسبب ذبح األ
 

لقد كنت أظن من قبل أنك ستحفر قرباً وتنام فيه حىت يأتيك املوت خجالً من عجزك عن 
أيب غريب الذي يقع على بعد  مناصرة أخواتك املسلمات اللوايت انتهك عرضهن يف سجن

 .من بيتكمئات األمتار 
 

أو أن تقسم أنك لن تلبس عقاالً على رأسك ولن تذوق طعاماً ولن يغمض لك جفن 
 . .ولكن ولألسف مل حيصل شيء من ذلك. .لك دون ذلك حىت تستنقذ أخواتك أو

 



 

١٣٢ 

 .غاية جهادك أن متد حبال الود مع الرافضة
 

كم لقاءات الشر مع أال تذكر مواقف اخلزي والعار اليت ذللتك إىل يوم القيامة حني مجعت
كنت أمسع عن صربك وجالدك فآليت على نفسي إن " :فخاطبته قائالً) جواد اخلالصي(

 مث قمت مبادراً فقبلت رأساً ملئت باحلقد على ،"لقيتك أن أقبل رأسك وحان وقت الوفاء
 . رأس ال يفتر لسانه عن الطعن يف عرض نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم،اإلسالم

 
 .بأي وجه تقابل نبيك يوم احلشر. .فقلي بربك

 
 ..اجلهاد بالعمالة لقد كنت ضارياً حقاً على أهل اإلسالم حني امت رموز

 
 فتربعت هلم مبساجدنا بزعمك أا حجارة وميكن ،ولكنك كنت محالً وديعاً مع الرافضة

 .أن يبىن غريها
 

 .عم الوكيل وحسبنا اهللا ون، وبني يديه سنوقفكم ونسئلكم،فإىل اهللا نشكوكم
 

 وبذل ،وإنك لتعجب أشد العجب من الصرب واجللد من أعداء الدين يف حرم للمسلمني
 :قال تعاىل. .نفوسهم ومهجهم وأوقام يف سبيل نصر باطلهم

 
 ]٦:ص[} وانطَلَق الْملَأُ ِمنهم أَِن امشوا واصِبروا علَى آِلهِتكُم ِإنَّ هذَا لَشيٌء يراد{
 
م يقطعون الفيايف والقفار بأساطيلهم وجيوشهم اجلرارة من أجل نشر عقائدهم الباطلة فه

 . وتزهق أنفسهم يف سبيل باطلهم،وتراق دمائهم
 
 مؤخراً تقريراً يشري إىل أن العراق – الربيطانية –فقد نشرت جريدة الديلي تلغراف . .نعم

 اجلماعات التبشريية يف الواليات  وأشارت إىل أن أعضاء،أصبح مرتعاً للحمالت التنصريية
حيث أكد قادة تلك ) انقاذ النفوس يف العراق(املتحدة بدأوا يف التنصري حتت عنوان 



 

١٣٣ 

اجلماعات أن احتالل أمريكا للعراق أوجد فرصة تارخيية هلداية النفوس احلائرة من الشعب 
 .العراقي سواء كانوا من مسلمني أو النصارى الشرقيني األرثذوكس

 
املسئول عن التنصري يف الشرق األوسط ) جون برادي(ل رئيس جملس التنصري العاملي ويقو

أن أعضاء الكنيسة املعمدانية البالغ عددهم ستة عشر مليون نسمة قد طلبت منهم الكنيسة 
 .قبل احلرب أن يواصلوا الدعاء من اجل فتح العراق

 
 املسئولية كبرية على املبشرين :ق بعد زيارة قام ا بالعرا-أحد املنصرين-وقال جون حنا 

 والدعم العسكري موجود ، وأساليب التبشري متاحة، فاألبواب كلها مفتوحة،األمريكيني
 .إلنقاذ العراقيني من القيم املعادية للمسيحية واملسيحيني

 
 ؛أيها ااهدون

 
 وهل ،تحقق أتظنون أن شيئاً مما تريدون سي:سيقول لكم املنافقون وقطاع الطريق إىل اهللا

 ، إن ذلك ال ميكن أن حيدث،تظنون أن اخلالفة اإلسالمية أو حىت الدولة اإلسالمية ستقوم
 .وهو أمر أقرب إىل اخليال من احلقيقة

 
ذْ يقُولُ الْمناِفقُونَ والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض غَر ِإ{: فإذا قالوا ذلك فتذكروا قول اهللا تعاىل

مهالء ِدينـؤِكيمهح ِزيزع لَى اللِّه فَِإنَّ اللّهكَّلْ عوتن يم٤٩:األنفال [} و[ 
 

 إن اهللا سيفتح على املسلمني روما كما وعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :وقولوا هلم
 . وكما فتحت القسطنطينية من قبل،يف احلديث الصحيح

 
إننا نرجو من اهللا أن يفتح البيت . .لكقولوا هلم إننا نأمل من نصر اهللا مبا هو أبعد من ذ

 :ومعنا وعد اهللا. .األبيض والكرملني ولندن
 



 

١٣٤ 

} لَفختا اسِض كَمم ِفي الْأَرهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو وا ِمنكُمنآم الَِّذين اللَّه دعو
 ]٥٥:النور [}الَِّذين ِمن قَبِلِهم

 
 وإمنا كلفنا بالعمل للدين والذود ، ومل يكلفنا اهللا ا،ليست مهمتناف. .أما مىت يكون ذلك

أما النتائج فهي إىل اهللا عز . .عن الشريعة واستفراغ الوسع يف ذلك وبذل أقصى اجلهد
 .وجل

 
 واهللا للساعني خري معني *** فعليك بذر احلب ال قطف اجلىن

 
 ، القرآن وظهرت الفتنة بقوة السلطان يف فتنة خلق– رمحه اهللا –عندما ابتلي اإلمام أمحد 

 أمل تر كيف ظهر الباطل على :جاء رأس البدعة أمحد بن أيب دؤاد إىل اإلمام أمحد متشمتاً
  ؟احلق يا أمحد

 
إن ظهور الباطل على . . إن الباطل مل يظهر على احلق:– رمحه اهللا –فقال اإلمام أمحد 

 . وقلوبنا بعد الزمة للحق،طلاحلق هو انتقال قلوب الناس من احلق إىل البا
 

 }ِإني لَأَِجد ِريح يوسف لَوالَ أَن تفَندون {:قولوا هلؤالء كما قال يعقوب عليه السالم
 فرغم كل هذه االبتالءات والشدائد فإننا جند ريح الفرج و النصر ،]٩٤:يوسف[

 .في ظاللكم القدمي إنكم ل: وكثري من الناس يقولون لكم،لوال أن تفندون. .والتمكني
 

 . . ارجعوا إىل دين آبائكم:لقد قال املنافقون للصحابة بعد غزوة أحد
 

وهذه الكلمات يقوهلا املنافقون ألهل اإلميان يف كل زمان إذا أصابت ااهدون يف سبيل 
 . أو تعرضوا لقتل وجراح وسجن وتعذيب،اهللا مصيبة

 
 :فإذا قالوا ذلك فقولوا هلم

 



 

١٣٥ 

}واِإنَّ اللَّهنآم ِن الَِّذينع اِفعد٣٨:احلج[}  ي[ 
 
 ]٤٠:احلج[} ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره{
 

  :وسيقول املنافقون لكم مثلما قالوا عن أصحاب الرجيع الذين غدر م املشركون
 
ة  وال هم أدوا رسال، ال هم أقاموا يف أهلهم،يا ويح هؤالء املفتونني الذين هلكوا هكذا(

 ) بهمصاح
 

 ،ال هم قعدوا وسلموا. .وهذه الكلمات ستقال لكم هذه األيام كلما قتل بعض اإلخوة
 .وال هم استطاعوا أن يزيلوا املنكرات واملوبقات

 
 )أبشر فواهللا ال خيزيك اهللا أبداً (:فإذا مسعتم هذا فقولوا هلم قول الصـديقة خدجية

 
 إنكمو لتصلون ، ال خيزيك اهللا أبدا–  واهللا- كال :فنقول لكل من جماهد يف سبيل اهللا

 وجتاهدون يف سبيل اهللا ضد من كفر باهللا من اليهود ، وتذودون عن الشريعة،األرحام
 .والصليبيني واملرتدين

 
 عن علماء - واملفاخر يف أخبار العرب األواخالدرر-قال املؤرخ حممد البسام يف كتابه 
 واهللا تغلّـب عليهم صاحب مصر عن ضعف وال (:الدعوة النجدية يف قتاهلم مللك مصر

 )، أو رضى من ساكين البلدانبل خيانة من العربان ؛منهم أو جنب
 

 ؛أيها ااهدون
 

لقد بعتم أنفسكم هللا عز وجل وليس أمامكم إال خيار واحد هو أن تـسلموا املبيع ملن 
 :اشتراه

 



 

١٣٦ 

 اللِّه سِبيِل ِفي يقَاِتلُونَ اجلَنةَ لَهم ِبأَنَّ وأَموالَهم أَنفُسهم الْمؤِمِنني ِمن اشترى اللّه ِإنَّ{
 اللِّه ِمن ِبعهِدِه أَوفَى ومن والْقُرآِن واِإلِجنيِل التوراِة ِفي حقًّا علَيِه وعدا ويقْتلُونَ فَيقْتلُونَ

 ].١١١:التوبة [}الْعِظيم الْفَوز هو وذَِلك ِهِب بايعتم الَِّذي ِببيِعكُم فَاستبِشرواْ
 

 ، فإن شاء وضعه يف قصر، وليضعه حيث يشاء،وإذا استلم املشتري املبيع فليصنع به ماشاء
 وإن شاء جعله عارياً إال مما يستر ، وإن شاء ألبسه فاخر الثياب،وإن شاء وضعه يف سجن

 وإن شاء علقه على عود ،له فقرياً معوزاً وإن شاء جع، وإن شاء جعله غنياً،به عورته
ـّـل به،مشنقة  . أو سلط عليه عدوه فقتله أو مث

 
 : معلقاً على حادثة أصحاب األخدود– رمحه اهللا –يقول سيـد 

 
 ذلك ؛ وال يؤخذ فيه الكافرون،مل يكن بد من هذا النموذج الذي ال ينجوا فيه املؤمنون(

اهللا أم قد يدعون إىل اية كهذه النهاية يف ليستقر يف حس املؤمنني أصحاب دعوة 
 . وإمنا أمرهم وأمر العقيدة إىل اهللا، وأن ليس هلم من األمر شيء،طريقهم إىل اهللا

 
 وأن يؤثروا العقيدة على ، وواجبهم أن خيتاروا اهللا،إن عليهم أن يؤدوا واجبهم مث يذهبوا

 مث يعمل اهللا م ،وا اهللا يف العمل والنية وأن يستعلوا باإلميان على الفنت وأن يصدق،احلياة
 وينتهي م إىل اية من تلك النهايات اليت ،وبأعدائهم كما يفعل بدعوته ودينه ما شاء

 .) أو إىل غريها مما يعلمه اهللا ويراه،عرفها تاريخ اإلميان
 

 أو ،أفيحـسن ملن باع شاة أن يغضب على املشتري إذا ذحبها. .وإم أجراء عند اهللا
 !!يتغري قلبه لذلك

 
لقد بـقر بطنه وأخرجت كبده ) محزة(أمل تسمع عما حدث ألسد اهللا وأسد رسوله 

 .ومثّـل به
 

 .وما جرى خلري اخللق صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد



 

١٣٧ 

 
 ، فلقد أُلقي يف النار إبراهيم عليه السالم:وتأمل األنبياء والرسل وهم صفوة اخللق

ـُـشر باملنشار زكريا  ، ومكث أيوب يف البالء سنوات، وذُبح السيد احلصور حيي،،ون
ـُـجن يف بطن احلوت يونس  . وبيع يوسف بثمن خبس ولبث يف السجن بضع سنني،وس

 .كل ذلك وهم راضون عن رم وموالهم احلق
 

ـُـرض جسمي باملقاريض أحب إيل من أن  (:وقد كان بعض السلف يقول أقول لو ق
 )يكنلشيء قضاه اهللا ليته مل 

 
فكونوا إخويت من هؤالء الذين ال يزاحم تدبريهم تدبري موالهم وال يناهض اختيارهم 

 وال -لو كان كذا لكن كذا ( فهؤالء مل يتدخلوا يف تدبري اهللا مبلكه ،اختياره سبحانه
 ) وليت– ولعل –بعسى 

 
 ،عباً أو شاقاً وهو أفضل اختيار مهما كان ظاهره ص،فاختيار اهللا لعبده املؤمن أعظم اختيار

 أو حىت ذهاب للدنيا ، أو فقد األهل أو املال،أو فيه هلكة للمال أو ضياع للمنصب واجلاه
 .بأسرها

 
رضي اهللا – فلقد أحب بعض الصحابة :وتذكروا قصة غزوة بدر وتفكروا فيها جيداً

مرين  وفرق بني األ، اختار هلم النفري– سبحانه - ولكن اهللا ، وقتها الظفر بالعري–عنهم
 .عظيم

 
ـُـذهب به إىل اخلالء. .فماذا يف العري ـُلقى،إنه طعام يؤكل مث ي  ودنيا ، وثوب يبلى مث ي

 .زائلة
 

 ومعه هزمية الشرك ،فمعه الفرقان الذي فرق اهللا به بني احلق والباطل. .أما النفري
ثرة  ومعه قتل صناديد املشركني الذين يقفون حجر ع، وعلو التوحيد وظهوره،واندحاره



 

١٣٨ 

ـّـلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت ،أمام اإلسالم  ويكفي أن اهللا اط
 .لكم

 
 ؛أيها ااهدون

 
- فقد أخرج مسلم يف صحيحه عن أنس ،عند االبتالء يكثر املتقهقرون فال حتزنوا لذلك

 جاء  أن من: فاشترطوا، أن قريشاً صاحلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-رضي اهللا عنه
 : قال؟ أنكتب هذا: فقال الصحابة، ومن جاءكم منا رددمتوه علينا،منكم مل نرده عليكم

 ..ومن جاءنا منهم سيجعل اهللا له فرجاً وخمرجاً) فأبعده اهللا(إن من ذهب منا إليهم . .نعم
 

 .فال حتزن على من أبعده اهللا
 

 ،ال تستوحش لقلة السالكنيعليك بطريق احلق و (-رمحه اهللا–وما أروع ما قاله ابن القيم 
 وغض ،وكلما استوحشت يف تفردك فانظر إىل الرفيق السابق وأحرص على اللحاق م

 وإذا صاحوا بك يف طريق سريك فال ،الطرف عمن سواهم فإم لن يغنوا عنك شيئاً
 –رمحه اهللا–انتهى كالمه ) نك مىت التفت إليهم أخذوك وعاقوك فإ،تلتفت إليهم

 
ـُ ـصغوا بقلوبكم إىل الشبه اليت يلقيها قطاع الطريق واملنهزمة ليصدوكم عن فحذار أن ت
 فإن اهللا تعاىل أعرض صفحاً عن ، فاألمر هو حمض توفيق اهللا سبحانه و تعاىل،درب اجلهاد

 .هؤالء فخذهلم رغم ما حيملون يف صدورهم وعقوهلم من كثرة الكتب واملتون
 

  : اليت تورث الفرقان اإلمياينبل تقوى اهللا. .فالقضية ليست كثرة العلم
 
 ]٢٩:األنفال [}ِيا أَيها الَِّذين آمنواْ إَن تتقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُرقَانا{
 



 

١٣٩ 

 ،وقد أوعبت األمة يف كل فن من فنون العلم إيعاباً (:ورحم اهللا شيخ اإلسالم عندما قال
تزده كثرة الكتب إال حرية أعماه مل  ومن ،فمن نور اهللا قلبه هداه مبا يبلغه من ذلك

 .)وضالال
 

 ،اللهم مكن للموحدين يف األرض
 ،اللهم مكن للمجاهدين يف األرض

 ..وخلّـص نواياهم. .وابعث سراياهم. .اللهم جيش جيوشهم
 

 ،اللهم احفظهم حبفظك
 ،اللهم احفظهم حبفظك
 ..اللهم احفظهم حبفظك

 
 ،ق ينامون واخلل،اللهم اكألهم بعينك اليت ال تنام

 ،اللهم يسر هلم كل خري
 ،اللهم من أرادهم م خرياً فوفقه لكل خري
 ..ومن أراد م شراً فخذه أخذ عزيز مقتدر

 
 ،اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم
 ،اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم
 ..اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم

 
 ، فأعزهم بعزك يارب العاملني؛اللهم إم مساكني

 .. فأغنهم بفضلك يا رب العاملني؛فقراءاهلم إم 
 

 ،اللهم أحيي أمة حممد
 ،اللهم احيي أمة حممد
 ..اللهم احي أمة حممد



 

١٤٠ 

 
 ،اللهم انصر أمة حممد

 ،يارب العاملني
 ..ياربنا. .ياربنا

 
 ،ياربنا انصرنا على القوم الظاملني

 ..ياربنا انصرنا على الكافرين
 

 ،اللهم خذ من دمائنا حىت ترضى
 ،خذ من دمائنا حىت ترضىاللهم 

 ..اللهم خذ من دمائنا حىت ترضى
 

 ،اللهم بطون السباع وحواصل الطري
 ،اللهم بطون السباع وحواصل الطري
 ..اللهم بطون السباع وحواصل الطري

 
 .نيملواحلمد هللا رب العا

 
 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي

 أَِمير جماعِة التوِحيِد و اِجلهاد
الِعر ن–اقياِفدالر ِبالد  



 

١٤١ 

 اخلطاب الثاين عشر

 

  املَوِقف الشرِعيُّاملَوِقف الشرِعيُّ
  ِمن حكُومِة كَرزاي الِعراِقِمن حكُومِة كَرزاي الِعراِق

 
  هـ١٤٢٥ مجادى الثاين ٦

  م٢٠٠٤ متوز/يوليو ٢٣
 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

إلسالِم بنصره، ومذلِّ الشرِك بقهره، ومصرف األمور بأمره، ومستدرِج احلمد ِهللا معز ا
 والصالةُ ،الكافرين مبكره، الذي قدر األيام دوالً بعدله، وجعل العاقبةَ للمتقني بفضِله

 .والسالم على من أعلى اُهللا منار اإلسالِم بسيِفه
 

 أما بعد؛
 

 وبدأت خيوط صبح العز تتسلل عرب ليل ،نأمة اإلسالم أبشري فقد طلع فجر دولة القرآ
 .وظلمه طويالً على صدر األمة. . وجثم بظالمه،يم طال أمده



 

١٤٢ 

 
 أن يكسروا صولة أمريكا وأن حيطموا -بفضل اهللا وتوفيقه-لقد استطاع أبنائكم الربرة 

 فبدت هذه القوة الغامشة اليت طاملا سعت حثيثاً يف حرب هذا الدين يف ،كربيائها الكاذب
 .هذه األرض كدمية لوحش خميف مملؤ يوشك أن تطيش بوخزة إبرة

 
ستقبال ، إالزهور لقد جاءت أمريكا وهي متين نفسها وحتلم أن تستقبل بالورود ونثر

 ومل تدر أن جذوة اإلسالم مازلت متقدة يف أعماق القلوب ال ميلك طاغية ،الفاحتني الربرة
 وفوجئت بأمة ، يرتعها من أعماق النفوسعنيف وال جبار مريب أياً كان أن يطفئها أو

 فولولت سريعاً ،حية وشباب مسلم كرمي عزيز يأنف من الذل وال يرضى بالضيم
 فعدلت إىل ،وانكفأت تلعق جراحها وبدا هلا أن األفق مظلم وأن هذه األمة ال تقهر

 .أسلوب املكر واخلداع الذي تتقنه
 

 يروم نزع ؛دتنا بدأ فصل جديد من اخلداعوبالتواطئ مع املنافقني والعمالء من بين جل
 .فتيل اجلهاد واطفاء جذوته يف القلوب املؤمنة

 
 فكرة وجدت قبوالً والقت جناحاً ظاهرياً يف أفغانستان فلتكرر التجربة )حكومة كرزاي(

) قراطيةميحكومة عراقية د( :وليغرر باألمة هنا يف العراق ولتقدم هلا وصفة املكر اجلديد
 . طرفة ذهب بريقهاهلا من ويا
 

 ؛يكا من وراء هذه اللعبة إىل أمورلقد قصدت أمر
 
 ) حقن الدم األمريكي غايل الثمن عزيز القدر: (أوالً

 
 وصار هدفاً سهالً ألسياف ااهدين ،لقد أثبت اجلندي األمريكي أنه أجنب شيء وأضعفه

حة الفتاكة الذكية يف  وال األسل، ومل تفلح التكنولوجيا املتطورة،حيصدون منهم الرؤوس
 فليكن ذلك إذاً بأيدي العبيد السمر واجلنود رخاص ؛الدفع والذود عن هؤالء النوكى

 يتخذون درعاً لألمريكان وجمناً هلم يستترون م من ضربات ؛الثمن من أبناء العامل الثالث



 

١٤٣ 

قدر على  فهم أ؛ وليكونوا أيضاً كاسحة ألغام وطالئع معركة مع أبناء أمتهم،ااهدين
القتال وأشد وأنكى على ااهدين ولينعم السيد األمريكي بقرة العني هانئاً يف قواعده 

 وهاهم األمريكان يستاقون اآلالف من هؤالء ليدوسوا م أمة ،بعيداً عن لظى احلرب
 وفتات من مال سرقوه أصالً من ثروات وكنوز هذه ،اإلسالم مقابل لعاعة من الدنيا

 .األرض املعطاء
 
 هو السالح )غري املباشر( لقد أثبتت شهادة التاريخ والتجربة املعاصرة أن االستعمار :ثانياً

 فبدالً من أن يتوىل األجنيب الكافر استالب األمة وب ثرواا ،األجدى مع هذه األمة
 . فليكن ذلك على أيدي املنافقني ممن ينتسب إىل هذه األمة لوناً ولساناً؛واستعبادها بنفسه

 
هي الدول العربية من حولنا تـدار من البيت األبيض عرب وسطاء شديدي اإلخالص  وها

 ، وباعوها يف سوق النخاسة بثمن خبس، أذلوا األمة وساموها اخلسف واهلوان،ألسيادهم
 فلتكرر التجربة إذاً مرة أخرى يف ؛وقدموا أبنائها قرابني على مذبح السيد األمريكي

 .العراق
 
إن حربنا على ( :صرح كولن باول قدمياً أمام إحدى املنظمات اليهودية قائالً لقد :ثالثاً

 ).العراق لتحرير اسرائيل من اخلطر العراقي
 

 فهم ،وإذ قد عجزت أمريكا عن أداء هذه املهمة فلتوكل ا إىل املنافقني من بين جلدتنا
ة مبرتلة الكــالب إن الدول العربي( : أمل يقل األعور موشى ديان قدمياً،أقوى وأقدر

 ).حترسنا
 

 ،أمل يقم املرتدون من أبنا جلدتنا ذه املهمة خري قيام وحيرسوا اسرائيل حراسة مشددة
 . فلتسند إليه إذاً؛ قد تعهد واستعد للقيام ذه املهمة)عالوي(وهاهو 

 
ت  مع تسارع محى االنتخابات األمريكية فالبد لراعي البقر من اجنازات ولو كان:رابعاً

 . وهكذا تختزل قضايا أمتنا ومصريها لتصبح أوراقاً انتخابية بيد رعاة البقر،موهومة



 

١٤٤ 

 
 :  وللعامل من ورائها؛وحنن نقول هنا لإلدارة األمريكية

 
 كما ، أو حدود موهومة رمسها سايكس وبيكو، حنن هنا ال جناهد ألجل حفنة تراب:أوالً

 . لكن جهادنا أمسى وأعلى، غريبوأننا ال جناهد ليحل طاغوت عريب مكان طاغوت
 

وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ  {: هللا)كله(إننا جناهد لتكون كلمة اهللا هي العليا وليكون الدين 
 ]٣٩:األنفال[} ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللّه

 
نا وكل من ناوء هذا اهلدف أو وقف يف طريق هذه الغاية فهو عدو لنا وهدف ألسياف

 .مهما كان امسه ومهما كان نسبه
 

 هو النسب الذي ، وحكمه ليس باهلزل، قوله فصل،إن لنا ديناً أنزله اهللا ميزاناً وحكماً
 ، وأقضيتنا نبوية، وأحكامنا قرآنية، مساوية- حبمد اهللا - فموازيننا ،بيننا وبني الناس

 ولو تشاركنا وإياه يف رحم ، والعريب الكافر عدونا البغيض،األمريكي املسلم أخونا احلبيب
 .واحدة

 
 وليعلم أهل اإلسالم يف كل مكان أننا مل ولن ،كل مسلم أخ لنا نذود دونه وعنه :ثانياً

 .جنترئ على قتل مسلم معصوم أو سفك دم حرام حاشا وكال
 
ـّى الزمان الذي تقبل فيه األمة أن ترتضع الذل واهلوان وأن يـسرق فجرها :ثالثاً  لقد ول
 ،عد على أيدي املنافقني من أبنا جلدتنا يف القرن املاضي بذلت األمة الغايل والنفيسالوا

 ويف غفلة من عني الرقيب وبسذاجة ال ،احملتل  وجاهدت الكافر،وصاولت وطاولت
 وأن يتبوؤا مكان ،تـحسد عليها أذنت للمنافقني الوصوليني أن يستلموا دفة احلكم

 .ا عجز األجنيب الكافر أن يفعل عشر معشارهالقيادة ففعلوا بأهل اإلسالم م
 

 .هذه التجربة حاضرة يف أذهاننا ماثلة أما أعيننا ولن نسمح بتكرارها بإذن اهللا



 

١٤٥ 

 
 فقه سلفنا الصاحل يف قتال طوائف الردة وإنفاذ – حبمد اهللا –لقد أحيا أبنائكم الربرة 

دنا موصوالً ال يفرق بني  وسيظل جها،حكم اهللا يف املرتدين واملمتنعني عن شرائع اهللا
 .كافر غريب أو مرتد عريب حىت تعود اخلالفة إىل األرض أو منوت دون ذلك

 
 لقد ،أما أنت أيها اجلندي والشرطي فها أنت ذا تكرر اجلرمية النكراء نفسها :رابعاً

 يدوس بك كرامة وعرض أهل )صدام(رضيت لنفسك من قبل أن تكون حذاء للطاغوت 
 . ويقتل بسالحك الربئاء،ك اآلمنني ويروع ب،اإلسالم

 
 طغاة ظاملون ،هذه القصة املتكررة جندها أين ما توجهنا يف طول العامل اإلسالمي وعرضه

 .بك أيها اجلندي. . كل ذلك،يبطشون بأمة مستضعفة ويستذلوا
 

 ولن نأذن لك أن تسطوا على ،أما حنن فلن نسمح لك أن دم آمالنا ذا اجلهاد املبارك
 .نا الوضاء الذي بدأت تباشريه تلوح يف األفقغد
 

 }ِإنَّ ِفرعونَ وهامانَ وجنودهما كَانوا خاِطِئني {:لقد حكمنا عليك حبكم القرآن
 .]٨:القصص[
 

 .]٤٠:القصص [}فَأَخذْناه وجنوده فَنبذْناهم ِفي الْيم {:وسنـنفذ فيك القدر اإلهلي
 

ذكرت أخواتنا احلرائر يف سجون الصليبيني وكلما تراءت أمامي صورة  كلما ت:خامساً
 )مين عباد الصليب(وهي تـكره على جترع كأس ملئت بـ تلك احلرة الثكلى 
 .متيـــد يب األرض

 
 .وأعاهد اهللا على االنتقام من كل يد سامهت يف صنع فصول هذه املؤامرة

 
 حضان نذل جمرمسيقت إىل أ*** أبكي على تلك الكواعب ويلها 



 

١٤٦ 

 أبداً هلن بــعدن بعد األنــجم*** باألمس كن حرائر ال يـرتقى 
 فبكني دمعاً قانيــــاً كالعنــدم*** واليوم ذقن األسر ذقن هوانه 

 
وأعجب من بعد عجباً ال ينقضي كيف يرتضي مسلم حر فيه بقية من دين وقد رأى هذا 

 هل فقد هؤالء ،شرطياً عند هؤالء الكفار أو ،العار أن يكون جندياً عند عباد الصليب
 ؟؟اإلحساس وجتردوا من دينهم

 
لقد عاهدنا اهللا وأخذنا على أنفسنا عهوداً مغلظة أن ال نلني وال نستكني حىت نستنقذ 

 .هؤالء الثكاىل ونثأر للعرض املستباح والكرامة املهراقة
 

 فقد أعددنا لك مساً ،راطياًً رئيس الوزراء املنتخب دميق–عفواً- أما أنت عالوي :سادساً
 . وملئنا لك كأساً مترعة بريح املنية وعبق املوت،ناقعاً وسيفاً قاطعا

 
 ولكننا نعدك أننا ،لقد جنوت من حيث ال تدري مراراً من فخاخ حمكمة أرصدناها لك

 ولن نكل أو منل حىت نسقيك من الكأس اليت سقينا منها ،نستكمل معك الشوط إىل ايته
 ، فأنتم رموز الشر وأئمة الكفروعنوان العمالة واخلسة؛ أو لك دونه)دين سليمعز ال(

 .]٤:املنافقون [}هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُون {:أنتم أهل النفاق
 

 ؛من مكر كُبـار ينسجه األمريكان مع قرضاي العراق اجلديد. .حذار حذار :سابعاً
وا النصر الذي أحرزه أبنائكم يف الفلوجة غري خاٍف عليكم أن امريكا كانت قد ليسرق

 وأن تستبيح ، وكانت تنوي أن تذل رجال الفلوجة مجيعاً،أعدت معسكرات اعتقال كبرية
 ولكن فوجئوا وبشهادة سادم ،أعراضهم ثأراً لكرامتها املهدرة على أعتاب هذه املدينة

 وارتدت قوام على ، فطاشت سهامهم؛ يف التاريخ نظرياً هلاوقادم بشجاعٍة وبسالٍة قل
 وقرروا أن يغتالوا فرحة الظفر ، فتعاظم حقدهم وازداد حنقهم؛أعقاا خاسئة ذليلة

 ..ولكن
 



 

١٤٧ 

بالتواطئ مع املرتدين من بين جلدتنا وكذا ولألسف مع بعض شيوخ العشائر، 
 .فانسلخوا من دينهم

 
 وما درى هؤالء احلمقى أين حبمد ، وكذب زعمهم،ةكل ذلك حبجة وجودي يف الفلوج

ـّــاح يف العراق أتنقل ضيفاً على إخواين وأهلي يف طول البالد وعرضها  لكنها ،اهللا سي
 .ذريعة لالنتقام

 
وكونوا على حذر دائم عيونكم صوب العدو وأصابعكم على الزناد واهللا معكم ولن 

 .يتركم اعمالكم
 

 )الدميوقراطية املوعودة( فال أظن أن عاقالً بقي يصدق أكذوبة ؛بيبة أما أنيت أمتنا احل:ثامناً
 وإىل اهللا نشكوا هذا الصمت واخلذالن )غوانتامنو( وفضائح )أيب غريب(بعد صرخات 

 . علمائها ودعاا وعوامها:العجيب من األمة
 
بية  أمة اإلسالم أخنيت على الذل وطويت على اخلنوع وهذه الالمباالة والسلِكلَ ما

 !!!إىل مىت املطلقة
 

أما أنتم علماء السالطني فهال أفتيتم بالقنوت ضد األمريكان كما أفتيتم بالقنوت ضد 
 .إخواننا ااهدين يف جزيرة حممد صلى اهللا عليه وسلم

 
 الذي راوده قومه ليدعوا على موسى )بلعام ابن باعوراء(لقد ذكرمتونا بفتياكم هذه صنيع 

 فأدلع –وهو العامل بآيات اهللا– فمازالوا به حىت فعل فعاقبه اهللا ،معليه الصالة والسال
 .لسانه

 
 . واقتفيتم أثره، فقد احتذيتم حذوه،ونسأل اهللا تعاىل أن يفعل بكم ما فعل به

 



 

١٤٨ 

أمة اإلسالم لسنا حباجة إىل دروس يف معاين احلرية أو أساليب احلكم من رعاة البقر، لقد 
أَولَم يكِْفِهم أَنا أَنزلْنا علَيك الِْكتاب  {:لنيب عليه الصالة والسالمأغنانا اهللا بالقرآن وسنة ا

  ]٥١:العنكبوت [}يتلَى علَيِهم
  

 ..بلى واهللا قد كفى اهللا وشفى
 ..بلى واهللا قد كفى اهللا وشفى

 
  وسيكون لنا مع، فقد بدأت طالئع الفتح،–بعون اهللا-وأبشري أمة اإلسالم مبا يسرك 

 .الكفار صوالت وجوالت
 
 ]٢١:يوسف [}واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ{
 

 .واحلمد هللا رب العاملني
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير جماعِة التوِحيِد و اِجلهاد

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

١٤٩ 

 الث عشراخلطاب الث

 

  كَِلمةٌ قَِصريةٌ؛كَِلمةٌ قَِصريةٌ؛
  كَِلمةُ الشيِخ أَِبي مصعٍبكَِلمةُ الشيِخ أَِبي مصعٍب

  ))ِرياح النصِرِرياح النصِر((عرب شِريِط عرب شِريِط 
 

  هـ١٤٢٥ مجادى الثاين ٢٢
  م٢٠٠٤ آب/إغسطس ٨

 
 ِبقَلَِم الشيخ
 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 

 
 

 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات،تغفرهإن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونس
أن ال إله إال اهللا  وأشهد ، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له،أعمالنا

 . وأشهد أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم عبده ورسوله، لهوحده ال شريك
 
آل  [}والَ تموتن ِإالَّ وأَنتم مسِلمونَيا أَيها الَِّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاِتِه {

 ]١٠٢:عمران



 

١٥٠ 

 
يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَِّذي خلَقَكُم من نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهما {

 } ِبِه واَألرحام ِإنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رِقيباِرجاالً كَِثريا وِنساء واتقُواْ اللّه الَِّذي تساءلُونَ
 ]١:النساء[
 
يصِلح لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر لَكُم *  يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سِديدا{

فَاز فَقَد ولَهسرو اللَّه ِطعن يمو كُموباذُنِظيما عز٧١-٧٠:األحزاب [} فَو[ 
 

 أما بعد؛
 

 ، وخري اهلدي هدي نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم،فإن خري الكالم كالم اهللا عز وجل
 . وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار، وكل حمدثة بدعة،وشر األمور حمدثاا

 
 .. ومن ظلمة الدجيور ينبثق النور،فمن رحم املأساة يولد األمل

 
 ؛بشراكي أمة اإلسالم

 
 ومضت كتائبه جتوب اخلافقني تقارع ، وأسرج اد جواده،وقد حشد احلق أجناده

 . وتطاعن يف حنور الكافرين،الظلم
 

 ،لقد أرست األمة زمناً طويالً ركنت فيه إىل الدنيا واستنامت عن درب اجلهاد والفداء
وجاس الكفار خالل الديار، وسنة اهللا  وانتقص أرضها من أطرافها ،واستباح العدو بيضتها

 -وحبمد اهللا- وآذنت اآلن ، ولقد بلغت امتنا القاع،أن األيام دول والدهر إقبال وإدبار
 وستظل ترتقي صعدا حىت تبلغ الذروة وتستحوذ على اد ،باالرتفاع واإلقالع من جديد

-واه مسلم عن ثوبان  ليتحقق لنا بشارة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم فيما ر؛مرة أخرى
 : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال–رضي اهللا عنه

 



 

١٥١ 

إن اهللا زوى يل األرض فرأيت مشارقها ومغارا، وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل "
 ."منها

 
 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال–رضي اهللا عنه–وكذا ما رواه أمحد عن متيم الداري 

 :وسلم
 
ذا األمر ما بلغ الليل والنهار، حىت ال يترك اهللا بيت مدر وال وبر إال أدخله اهللا ليبلغن ه"

هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز اهللا به اإلسالم وأهله، وذالً يذل اهللا به الشرك 
 ."وأهله

 
 ،لقد ترتل القرآن فيما مضى على عرب الصحراء الذين تاهت فطرهم يف بيداء الشرك

 واالنتقام نسيج ، وصار الثأر حديثهم، وشت الفرقة مجاعتهم، يف جلة الفوضىوغرقوا
 حىت آبت ؛ وبىن هلم صرحاً طاول السماء، فأنشأهم اهللا بنور القرآن خلقاً آخر،عالقام

 وللحق ، وصاروا لألمم رعاةً،صحرائهم القاحلة بساتني حضارة وحدائق علم وفضل
 .دعاةً

 
 ورجال الغد ، قد رجعت آهلة بفرسان الفجر األغر–مد اهللاوحب–هي رياض القرآن  وها

املشرق يصنعه اهللا من جديد صناعة قرآنية ليتصل حبل األرض من جديد بالسماء فتهب 
 وتتحول من بعد إعصاراً يعصف بالبغي ،نسائم اإلميان لتحيا ا األمة كرة أخرى

 .والظاملني
 

  ؛أمة اإلسالم
 

 ، وسيفك القاطع،اعة التوحيد واجلهاد ليكونوا طليعتك املقاتلةلقد أكرم اهللا أبنائك يف مج
 . وحتت لواء اجلهاد منضي، على منهج السلف نتالقى،وذراعك الباطشة

 
 : إن لكل إنسان قوتني



 

١٥٢ 

 
 . علمية يتصور ا احلقائق ويزن ا األفكار-١
 . وعملية يشق ا طريقه ويصنع ا األحداث-٢
 

 وأن أفضل سعي ما كان متعلقاً ، كان على قاعدة التوحيدوال شك أن أصفى تصور ما
 ).اجلهاد يف سبيل اهللا(: بذروة السنام 

 
 ؛ولذلك

 
سعياً إىل إعادة اخلالفة إىل  ، ونطاول البغي،فنحن مجاعة التوحيد واجلهاد نصاول العدو

 . وتطبيق الشريعة وإقامة امللة العوجاء،األرض
 

أن جيعلنا ، نقاتل هنا وأمدنا روما، حسن ظن باهللاجناهد هنا وعيوننا على القدس، و
 ..مفاتيح البشارات النبوية، واألقدار اإلهلية

 
} لَفختا اسِض كَمم ِفي الْأَرهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو وا ِمنكُمنآم الَِّذين اللَّه دعو

هم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعِد خوِفِهم أَمنا الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَ
 ]٥٥:النور[ }يعبدونِني لَا يشِركُونَ ِبي شيئًا ومن كَفَر بعد ذَِلك فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ

 
 فليس بيننا ، احللول ال نرضى وبأوساط، وعن درب اجلهاد ال نعدل،على ديننا ال نساوم

 .وبني الكفار إال سيف اإلسالم نسلطه حىت حيكم اهللا بيننا وبني القوم الكافرين
 
 ].٢١:يوسف [}واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ{
   

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 ِد و اِجلهادأَِمير جماعِة التوِحي

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

١٥٣ 

 اخلطاب الرابع عشر

 

  روَءاِت؟روَءاِت؟ـُـُن أَهــلُ املن أَهــلُ املــأَيأَي
 

  هـ١٤٢٥ رجب ٢٦
  م٢٠٠٤ أيلول/سبتمرب ١١

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

 ومصرف األمور بأمره، ومستدرِج احلمد ِهللا معز اإلسالِم بنصره، ومذلِّ الشرِك بقهره،
الكافرين مبكره، الذي قدر األيام دوالً بعدله، وجعل العاقبةَ للمتقني بفضِله، والصالةُ 

 .والسالم على من أعلى اُهللا منار اإلسالِم بسيِفه
 

 أمة السيف والقلم؛... أميت
 

م، فبت اليوم ما بالك انكسر سيفك وانبطح قلمك؟ وقد كنت من قبل أبية فوق النجو
 .مسحوقة حتت أقدام الغزاة وسنابك خيل الغاصبني

 
 أميت الغالية؛

 



 

١٥٤ 

حديثي اليوم إليك ذو شجون، أو ما تسمعني فحيح األفاعي ختط طريقها يف ظالم غفلتك 
 !لتغتال فجرك

 
 . أبث حديثاً معدنه ترايب ولكن جرت يف لفظه لغة السماء-أميت احلبيبة-دعيين 

 
ا وحنن يف منعرج اللوا؛ لتستبيين الرشد وتستجمعي القوى؛ خمافة أن دعيين أحدثك بأمرن

 .نندم والت ساعة مندم
 

لقد عرف القاصي والداين حبقيقة احللف الشيطاين؛ ثالثي الكفر واملكر يف أرض 
 :الرافدين

 
 . األمريكان، حاملوا لواء الصليب:أوهلم

 
بكوادر عسكرية يهودية، يقودها  األكراد، متمثلني بقوات البشمرقة املطعمة :وثانيهم

 العميالن الربزاين والطالباين
 

 الرافضة، عدوة أهل السنة متمثلة بفيلق الغدر؛ فيلق بدر، وحزب الدعوة إىل :وثالثهم
 .الشيطان

 
 .-إن شاء اهللا-وأما مطيتهم اليوم؛ اخلائن عالوي؛ فله نصيب األسد من قوسنا الرامي 

 
واحفظ ألمثالك انتفاخك، وانتظر فذاك املكر الذي يسبح  كُف عنا جشائك أيها اخلائن؛

 قاب قوسني منا أو أدىن، فانتظر ملك املوت - إن شاء اهللا -يف حبرية وجهك؛ قد غدا 
وأنت يف هيلك وهيلمانك، مع اخلشب املسندة إخوانك من مهازل أعضاء حكومتك، 

هللا يف األرض هربا، ولئن كان معك عباد الصليب، فمعنا رب جميب قريب، ولن تعجز ا
 .وإن غداً لناظره لقريب

 



 

١٥٥ 

 ؛يا أميت
 

 :هذه حقيقة هذا الرافضي ذي السرية السوداء
 

 تروى وقوالً يف اخلدمي ملفقا *** مازال ينتج كل يوم قصة
 حبالً من األوهام حىت تشنقا *** خوان أمته الذي يرمي هلا

 
 أنقامسمومة مهما بدا مت *** كالذئب من يرمي إليك بنظرة

 
 بيقينه ومن ادعى وتشدقا *** شتان بني فىت تشرب قلبه
 يطوي على األحقاد صدراً ضيقا *** وأخو الضاللة ال يزال مكابرا

  
، فاستنسر على "البس جلد النمر مشّر وائتزر و"لقد طبق رأس الكفر الصلييب املثل؛ 

 !النجف؛ ولكن هل للنجف يقصدون أم لغريهم يتهيأون؟
 

 ؛يا أميت
 
 .ذو العزمية الشماء واهلمة.. هلي وتبصري، فليس النجف بغيتهم، بل مثلث السنةمت
 

وأقسم بالذي رفع السبع الطباق، وقطع من الطغاة األعناق وأذل الرقاب؛ أن رأس أمريكا 
 .قد مرغ ها هنا يف التراب، وداسه أبطالنا حىت غدت أسطورته كالسراب

 
 هم من أذاق التحالف العاملي كؤوس الذل، إم أخوة اجلهاد من مهاجرين وأنصار،

وصفعوه صفعات ال تنسى، ولقنوه دروساً ال يزال يكتوي من نارها، ويتلوى من أملها 
حىت اآلن؛ دروساً نكّست أعالمهم، وزلزلت أقدامهم، وشتتت أفكارهم حىت دب الرعب 

يهم أميا إثخان، وقد أثخن أبطالنا ف! يف أوصاهلم، وخنر سوس اليأس يف عظامهم، ومل ال؟
 .حىت رأوا جنب اجلندي األمريكي



 

١٥٦ 

 
هكذا يريدون أن خيوفونا مبن سحقوهم هناك يف النجف، وهكذا دأب اجلبان، فبدأوا ! نعم

م ليعيدوا نبض احلياة إىل موات جنودهم قبل معركتهم احلامية القادمة مع أهل السنة، 
، ليرتلوا ]٥١:القلم [}ا لَيزِلقُونك ِبأَبصاِرِهموِإن يكَاد الَِّذين كَفَرو{: وهذا ديدن الكفر

 .علم التوحيد اخلفاق يف أرض العراق حتت ظل نصرهم الزائف
 

 ؛بل يف كل بالد اإلسالم... فيا فىت اإلسالم يف العراق
 

 ؛أيها اهلائم يبغي احلياة
 ؛أيها التائق لنصرة دين اهللا

 ؛أيها املُقدم روحه بني يدي مواله
 

هلداية والرشاد، هنا احلكمة والسداد، هنا نشوة البذل ولذة اجلهاد، فلتسارع إىل هنا ا
 .الكتيبة اخلرساء، ولتعمل حتت راية سيد األنبياء

 
 ؛يا أمة اإلسالم

 
ها قد تداعت عليك األمم كما تداعت األكلة إىل قصعتها، فعالم يستنكر على ثلة من 

 الغايل والرخيص وباعو النفس للنفيس؛ ااهدين وفدت من كل حدب وصوب، وتركو
ليكونوا خط الدفاع األول عن حرمات األمة، والعقبة الكأداء اليت يتحطم على جنباا 

 .كربياء الصلف األمريكي
 

 ؛يا أمة اإلسالم
 

وكيف تلقني السمع ! حىت مىت ختدعكم أبواق الغرب الناعقة وصداها العميل يف بالدنا؟
عدالة بقيت عند من تضمخ برذائل الكفر وتسربل بلبوس املكر وأية ! لساقطي العدالة؟

 !ووشى فعاله بالغدر؟



 

١٥٧ 

 
كيف تصدقني يا أميت كذم املشني عن أبنائك الذين باعوا اآلجل بالعاجل وقدموا 

 !أرواحهم دون سهام الكفر الطائشة ذباً عن أعراضك ودفاعاً عن دينك؟
 

 ؛يا أميت
 

 ...لتخدير مل تزلوأميت على فراش ا! أستغفر اهللا
 

 ؛بل يا أهل املروءات
 

مىت تقومون قومة واحد، وعفاف املسلمات أمامكم ينتحر، ونطفة اإلجرام على مرآكم 
 !تتهكم وتنتقل، وصعاليك الكفر ألعراضكم تنهش مث تستتر؟

 
وا هلف نفسي، نظرات حائرة وقلوب ثائرة، ... هذا سجن أيب غريب دونكم فاستنطقوه

 .كل قلب دائرة، وليس من رأى كمن مسعوجراح رمست يف 
 

 ؛يا أهل املروءات
 
 تقض املضاجع وتنهمر املدامع، وانون شر إهانة؛ فتحوقلون وتغمضون عيونكم م حىت

 !وكأا رمية من غري رامي؟
 

 ...ولكن يا حسرة على أهل املروءات
 

  فقلت عالم تنتحب الفتاةُ***دخلت على املروءة وهي تبكي 
 مجيعاً دون خلق اهللا ماتوا ***  ال أبكي وأهليفقالت كيف

  
 



 

١٥٨ 

مىت .. وبعد هذا العار قويل يل يا أميت؛ مىت تنفضني غبار الذل مىت تكسرين قيود اخلنوع
 !مث مىت تسرجني خيول العز؟.. ترتعني أغالل العبودية

 
 أبناء من سادوا وكانوا *** يا أميت عار نردد؛ أننا
 ويعيد رجع أنينها اجلوالن***  والقدس غارقة ميزقها األسى
 وتذيبنا اآلهات واألحزان؟ *** حتام ينخر يف عزائمنا اهلوى

  
 ؛وأما أنتم أيها ااهدون الغرباء

 
فال واهللا ما كانت الدعوات يوماً طريقاً مفروشة بالورود والرياحني، إن مثن الدعوات 

 والدماء، ولن يوقد سراج باهض، ومثن نقل املبادئ إىل أرض الواقع كثري من األشالء
 .الفجر يف هذه الظلماء إال ااهدون والشهداء

 
 ". فزت ورب الكعبة"حقاً ما أروعها من كلمة؛ 

 
 فواهاً لريح اجلنة مث واها، ولكن أين من صدق اهللا فصدقه؟

 
وما ألطف حلن نبيكم صلى اهللا عليه وسلم، على وعثاء السفر ومشاق الطريق، خياطب 

 : ةإصبعه اجلرحي
 

 ويف سبيل اهللا ما لقيِت *** هل أنت إال إصبع دميِت
  
 

 .نبيكم الذي جرح وجهه، وكُسرت رباعيته، وهشمت على رأسه الكرمية بيضته
 

 ؛إخويت؛ يا من ترقرق ماء البشر يف غرتكم، وتفتق نور الشرف من أسرتكم
 



 

١٥٩ 

ألقت ابتسامتكم العذبة فت.. هللا دركم؛ أي رباط فريد هذا الذي ربط قلوبكم... هللا دركم
ترد الروح مليت القلب، وليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، فاحذروا من داء 

 .–عياذاً باهللا-الرتكاسة الندامة السآمة، وإياكم وإيثار السالمة، فعقىب هذه ا
 

صدقوين إن قلت لكم؛ إنين ال أعرف مظلوماً تواطئ الناس اليوم على هضمه وزهدوا يف 
ه وإنصافه كااهدين وجهادهم، ولكن ال عليكم، فللباطل جولة وللحق الدولة، حق

 .]٣٥:حممد [}واللَّه معكُم ولَن يِتركُم أَعمالَكُم{واألمر صرب ساعة مث حسن العاقبة، 
 

 فما فاز باللذات من ليس يقدم *** فأقدم وال تقنع بعيش منغص
  

 حاالً من أيب جهل يوم سكر بعده وعتاده وأقسم أن ال أو تظنون قائد زمام امريكا أحسن
يرجع حىت تدق الطبول وتشرب اخلمور، وحقاً مل يرجع إال برأس مقطوع، وهزمية نكراء 

 .يعلوها اخلنوع
 

لقد حار أعدائنا كيف يفتون يف عضدكم فلم يروا أخرياً إال التخويف بأسلحتهم املتطورة 
لقوة اليت تستمد روحها من اهللا ماكانت لتفتتها زوابع الفتاكة، وفات عباد املادة أن ا
 .الزمان، وال تكنولوجيا األمريكان

 
قولوا يل يا أهل أذكار الصباح واملساء؛ ماذا تساوي قنابلهم النووية، وأسلحتهم 

 –واهللا–الكيماوية وغازام السامة أمام كلمة واحدة من أعجب الكلمات، كلمة 
ح، ويضمحل من ائها دهاء كل تربص وتدبري، يذوب أمامها عنفوان كل سال

: وتتكسر على صدورها سهام تلوحيات الكافرين، خفيفة على اللسان، نافعة لإلنسان
، )بسم اهللا الذي اليضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم(

حدة من وال يعرف شأا إال من واظب عليها يف الصباح واملساء، وهذه كلمة وا
 .مشكاة النبوة حتصنك أمام فاتك القنابل فكيف مبن ال يفتر عن أذكار الصباح واملساء

 
 ".لو أنا فعلنا كذا لكان كذا: "فهؤالء يظنوننا أننا إن أُصبنا سنقول



 

١٦٠ 

 
قُل لَّو {: فهيا يا شباب حممد بن عبد اهللا، أروهم تطبيقاً عملياً ال كالماً، معىن قوله تعاىل

، ]١٥٤:آل عمران [}ي بيوِتكُم لَبرز الَِّذين كُِتب علَيِهم الْقَتلُ ِإلَى مضاِجِعِهمكُنتم ِف
واعلم أن ما (: واشرحوا هلم بلسان احلال وبينوا هلم بروائع اإلقدام معىن حديث نبيكم

موتوا بغيظكم، : ، مث قولوا هلم)أصابك مل يكن ليخطئك و ما أخطأك مل يكن ليصيبك
 .يصيبنا إال ماكتب اهللا لنا، وإن الرصاصة اليت كتب عليها امسك لن ختطئكفلن 

 
مث تفكروا يف أية غزوة كان عتاد املسلمني أعلى من املشركني، مث تأملوا كيف كانت 

 .النتيجة يف حنني
 

إين ألعجب من هؤالء السطحيني ممن يقيس جهادنا مبقاييس الدنيا بالفلس والقرش، 
مث يأيت ليبث أراجيفه فينمق أباطيله بلسان نصوح، عساها تلقى أُذناً والعدد والعتاد، 

 .مريضة أو قلماً مأجوراً، وما درى اجلُهال أن عقيدتنا منصورة من رب السماء
 

 }ويخوفُونك ِبالَِّذين ِمن دوِنِه أَلَيس اللَّه ِبكَاٍف عبده {فإن خوفوك حبثاالم فردد؛
 .]٣٦:الزمر[
 
 ].١٧:الرعد [}فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاء {:ن انتفشوا أمامك فتذكروإ
 

 مرخي أمات فاس،من عدد وعتاد وإعالم وأقالماليت بثتها صحفهم، وإن هالتك طاقام 
قُونها ثُم تكُونُ ِإنَّ الَِّذين كَفَرواْ ينِفقُونَ أَموالَهم ِليصدواْ عن سِبيِل اللِّه فَسينِف {:قوله تعاىل

 .]٣٦:األنفال [}علَيِهم حسرةً ثُم يغلَبونَ والَِّذين كَفَرواْ ِإلَى جهنم يحشرون
 

 فخاطبها ومن فيها ومن ، تتبختر يف طول السماء وعرضها،وإن حلقت طائرام
ِإنِس ِإِن استطَعتم أَن تنفُذُوا ِمن يا معشر الِْجن والْ {:صنعها ومن أرسلها، خاطبهم مجيعاً

، فاهللا أعلى من ]٣٣:الرمحن [}أَقْطَاِر السماواِت والْأَرِض فَانفُذُوا لَا تنفُذُونَ ِإلَّا ِبسلْطَاٍن
 .طائراتكم وأشد بطشا



 

١٦١ 

 
ٍة كَم من ِفئَ {:وإن نازلتموهم وجهاً لوجه فَكَبر عليكم عددهم فكبروا عليهم قائلني

 .]٢٤٩:البقرة [}قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن اللّه
 

 :وأخرياً؛ إن الحت حبائل الشيطان بالتشكيك بيقني نصر اهللا، فقطّعها بقوله تعاىل
 .]٢١:اادلة [}كَتب اللَّه لَأَغِْلبن أَنا ورسِلي{
 

سالمنا، وال ختدعنكم العبارات املعسولة فهؤالء ما عرفوا إسالمنا، فأروهم أيها الغرباء إ
 .والالفتات الزائفة، أروهم أحفاد خالٍد واملثىن وعمٍر وموسى

 
هذا يوم القادسية حني محى الوطيس واستكلب املوت على األبطال هتفت سلمى زوج 

 هتفت حني مل جتد املثىن يسوق - قد تزوجها بعد موت زوجها املثىنوكان سعد-سعد 
... وا مثناه... وال مثىن اليوم للخيل... وا مثناه: (فرسان للجالد، هتفت قائلةاألجناد وال

 ).القوم أقران وال مثىن هلم... وال مثىن للمسلمني اليوم
 

ما زال يروي لنا التاريخ قصته *** فكم حيث على شوق رويناه 
 وزادنا طرباً ملا أعدناه *** وكم حديث على احلباب أطربنا

 ثراك ينشدها والرمل أفواه *** يا بغداد أغنيةوقع احلوافر 
 
 احلرب دائرة والناصر اُهللا *** ومححمات خيول اهللا تطربين
 فكم أذوب ا وجداً وأهواه *** صهيلها يف دروب احلق ميلكين
 والعني يف رؤية األحداث عيناه *** هذا املثىن يروي األرض من دمه

 
 خرى ومل تصغ للتضليل أذناهأ *** مل يستعر مقلة أخرى وال شفة
نهكيانك الضخم يا بغداد حص *** سيف املثىن ونور احلق جاله 
 والنور فوق ذراع البدر مساه *** النور فوق ذراع الشمس صبحه

  



 

١٦٢ 

 ورحم اهللا موسى بن نصري فاتح املغرب ومتمم فتح األندلس، كيف كان ينتصر؟
 

، قال )ه يف مكان حربك من أمور عدوك؟ما الذي كنت تفزع إلي: (حني سأله اخلليفة
التوكل والدعاء إىل اهللا، كنت أنزل السهل وأستشعر اخلوف والصرب، وأحتصن : (موسى

فأخربين عن : (، قال له اخلليفة)بالسيف واملغفر وأستعني باهللا وأرغب إليه يف النصر
إن رأوا فرصة أُسد يف حصوم، عقبان على خيوهلم، نساء يف مراكبهم، : (، قال)الروم؟

 ).يف اجلبال، ال يرون اهلزمية عاراانتهزوها، وإن رأوا غلبة فأوعال تذهب 
 

طبت يا موسى وطاب مسراك، فقد وصفت فأصبت وحتدثت فصدقت، وما أشبه الليلة 
 .بالبارحة، وما أشبه أمريكا برومهم

 
ينصر دينه؟  وكيف يضيع ربنا من يعلي كلمته و- أيها الغرباء -فحاشا هللا أن يضيعكم 

 .واهللا لن يضيعكم وقد خرجتم يف وجه عدوكم وتركتم أزواجكم وأوالدكم
 

 .لن يضيعكم وقد هجرمت ملذاتكم وشهواتكم وأهلكم وجريانكم طمعاً جبنة ربكم
 

لن خيزيكم وقد نفرمت ابتغاء مرضاة اهللا تدعون إىل اهللا على بصرية، وتأمرون باملعروف 
ليل وتصومون النهار، وتصلون األرحام وتذودون عن وتنهون عن املنكر، وتقومون ال

 .الشريعة، وتدافعون عن الفضيلة وحتاربون الرذيلة
 

 .فما دمتم على احلق فأبشروا، فواهللا ال خيزيكم أبدا
 

لتغلنب أمريكا ولو بعد حني؛ حىت تصري شامة سوء على خد ! ولتغلنب أمريكا، واهللا
 .الزمان

 
ما نسي ربك لك بيتاً (: نبيكم أنه قاله لكعب بن مالكواستأنسوا مبا يروى يف سرية 

 : ، فقال)أنشده يا أبا بكر: (، قال)ما هو؟: (، قال)قلته
 



 

١٦٣ 

 )وليغلنب مغالب الغالب *** زعمت سخية أن ستغلب را(
  

فاهللا اهللا يف دينكم، واهللا اهللا يف إخوانكم ويف أنفسكم، واهللا اهللا يف عقيدتكم وأعراضكم، 
اإلسالم من قبلكم، فاملعركة أمامكم فاصلة، وأحزاب الكفر من جديد قادمة، ال يؤتني 

والعدو مستعر، فال بد من شحذ اهلمم واستنهاض العزائم حنو القمم، واحذروا أن يكونوا 
 .على دنياهم أحرص منكم على دينكم، فإنكم بني خريين؛ شهيد مرزوق وفتح قريب

 
 ؛واهتفوا من أعماق قلوبكم

 
 واشتد قبضاً على الصمصام إامي *** كم مادام يل فرسولن أُصاحل

 
 ؛وهذه صرخة من األعماق

 
 ؛ألنبارإىل اآلساد يف بغداد وا

 ؛وإىل األبطال يف دياىل وسامراء
 ؛وإىل الليوث يف املوصل والشمال

 
خذو للحرب أهبتها، وأرهفوا مسعكم، وأحدوا أبصاركم، وتيقضوا ملا سيجري حولكم، 

م على الزناد، فأمامكم مفازة موحشة، وليل عبوس، وفتنة ضروس؛ مث تكون ولتكن أياديك
 إن صربمت وصابرمت فثقوا باهللا واصربوا وصابروا ورابطوا، واتقوا –بإذن اهللا–لكم الغلبة 

 .اهللا لعلكم تفلحون
 

 حىت حترق –بإذن اهللا–وهاهي الشرارة قد انقدحت يف العراق وسيتعاظم أوارها 
 .دابقجيوش الصليب يف 

 
 ؛فيا أبطال اإلسالم يف كل مكان من أرض العراق

 



 

١٦٤ 

ها قد رمانا الكفر عن قوس واحدة وأعد لنا حبال مكر بالتواطئ مع أهل الشقاق 
والنفاق؛ إلذالل الرجال وانتهاك أعراض النساء، واستباحة احلرمات، ولريفعوا الصليب 

 تصغوا إىل مراوغ يلبس مسوح فوق أرضنا وحتت مسائنا، فال تعطوا الدنية يف دينكم، وال
 .نصوح ليثنيكم عن الشهادة أو النصر

 
وإذا كان عدونا مع هذه اخلناجر اليت نطعنه ا من هنا أو هناك ال زال يتجلد، حيكي 
انتفاخاً صولة األسد ويذل العباد ويفعل األفاعيل، فكيف إذا ملك زمام العراق، واستوت 

 !سفينته بال أمواج؟
 

ب ألهلك احلرث والنسل، والستباح بيضتكم ال يرقب يف مؤمن إالً وال إن عدونا لو غل
، وألذاقوا املسلمني كؤوساً أحالها ]٨:التوبة [}يرضونكُم ِبأَفْواِهِهم وتأْبى قُلُوبهم{ذمة، 

 .مر علقم
 

 وتضرب بالبيض الرقاق اجلماجم *** فال صلح حىت تعثر اخليل بالقنا
  

إن -ثالكم من األبطال، وسلّوا أنفسكم فإن نومكم ونبهكم أجر كله فقولوا ما قاله أم
 : قالوا-شاء اهللا

 
 احيـن للدين األضـحـ فن ***طاءـعــح الـــلئن ش

 احـــسن البذل الفصـ بأل ***دا الرجالـوعلى الطريق ش
 احـصفـبال رماح وــبال  و ***ماءـر يجىن بالدــوالنص

 
 وبعد هذا؛

 
سرها أن منهجنا ال يقبل الرق، وال يرضى أن يباع يف سوق املساومات، فلتعلم الدنيا بأ

 مهما طالت الطريق واشتدت اللئواء، ومهما تكاثرت -بعون اهللا-وسنبقى ماضني 
 .العمالء، فالقضية أكرب؛ إنه رب العاملني، وإا جنة الفردوس



 

١٦٥ 

 
 .يوففمن مل يسمعه صرير األقالم، وصدى زئري الكالم؛ فيسمعه صليل الس

 
 تكلمت منا اجلراح *** وإذا تلعثمت الشفاه

  
 .فاألرحام اليت ولدت خالداً ال تزال حتمل وتضع رغم غطرسة الباطل

 
 فليس يف خلقها عيب وال عوج *** إنا ملن أمة طابت أرومتها

 وينهش القيد رجليها فيرتجلُ *** ميضها اجلرح لكن ال يزلزهلا
 

 ن سوف خنرجهم من حيثما وجلواأ**  *لئن غزاها عبيد السوط فليثقوا
 والسيف حجتنا إن أعوزت حجج *** احلق عدتنا يف حرب باطلهم

 ومر فيها بزاة الغرب واندرجوا *** سطا عليها غزاة الشرق واندثروا
 

 سوى أساطري باللعنات متتزج *** مل يبق منهم ومن آثار دولتهم
  دم اإلميان خيتلجما دام فيهم *** لن يسكت األسد عما قد أمل م

  
 }يا أَيها الَِّذين آمنواْ ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللّه كَِثريا لَّعلَّكُم تفْلَحون{
 ].٤٥:األنفال[
 
 ]٢١:يوسف [}واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ{
 

 .هللا رب العاملنيواحلمد 
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير جماعِة التوِحيِد و اِجلهاد

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

١٦٦ 

 اخلطاب اخلامس عشر

 

  رثَاٌء؛رثَاٌء؛
 يخالش يخالشرقَاِويٍب الزصعو مأَبرقَاِويٍب الزصعو مأَب  

  اُهللاُهللا  يرِثي الشيخ أَِبي أَنٍس الشاِميُّ رِحمهيرِثي الشيخ أَِبي أَنٍس الشاِميُّ رِحمه
 

  هـ١٤٢٥ شعبان ١٢
  م٢٠٠٤ أيلول/سبتمرب ٢٦

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 ..وصلين خرب مقتله ومل أصدق بادئ ذي بدء
 . حىت جاء اخلرب اليقني،وبقيت بني الرجاء واخلوف

 
 ..ذكريات تلقي بظالهلا

 . أرض الرافدين،جلهاد وااهدين يف أرض اخللفاءكلما تراءى أمامي شيء من أثر ا
 



 

١٦٧ 

 ..شعرت وكأن جسمي انشق شقني
 .وما كانت تستطيع العني إال أن تنفِّس بدمعات بني حني وأخرى

 
 ..قد كان رفيق دريب يف األتراح واألفراح

 . نصوح شفوق، صديق صدوق،يفارقين  كالظل ال،يف احلل والترحال
 

 ..نت حامل رسالة كُعم ِن،رمحك اهللا يا أبا أنس
 
 ..قد تركت فراغاً ال ميلئه أحدل

 . هليبها إال بلقياك يف اجلنات بإذن اهللانقلوب لوعة ال يسكُِللوأورثت 
 

ن استشهدنا لنشهدن ولِئ،لنا لنصدقنِئفواهللا إلن س.. 
 .عامالً جماهداً؛ أنك كنت فارساً من فرسان اإلسالم حقاً وعاملاً

 
؛ اخلالدين على روحك يففسالم 

 
 واسكبيه على أعز الرفاق *** عني جدي بدمعك الرقراق
 وأشاع األحزان يف أعماقي *** أي خطٍب قد أثار شجوين

 
 فخذها من قليب اخلفاق *** يا أخي يا أخا املودة واحلب

 صاحب الفضل والسجايا الرقاق *** إن حيب الشامي خلٌ ويفٌ
  البكاء حلو املذاققد وجدت *** ال تلمين على البكاء فإين

 
 إمنا الصرب أعظم الترياق *** إن فيه راحةً وعزاءاً

 فكسيِت األحزان كاألطواق *** إيه ياشام قد فقدت عزيزاً 
 



 

١٦٨ 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير جماعِة التوِحيِد و اِجلهاد

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

١٦٩ 

 اخلطاب السادس عشر

 

  مةٌ قَِصريةٌ؛مةٌ قَِصريةٌ؛كَِلكَِل
  كَِلمةٌ ِفي شِريِط نحِر أَلَن آرِمسترونجكَِلمةٌ ِفي شِريِط نحِر أَلَن آرِمسترونج

 
  هـ١٤٢٥ شعبان ٢٦

  م٢٠٠٤ تشرين األول/أوكتوبر ١٠
 

  و صورِة الشيخِبصوِت
 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 

 
 

ى ِإذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَِإذا لَِقيتم الَِّذين كَفَروا فَضرب الرقَاِب حت {:قال تعاىل
 ]٤:حممد [}فَِإما منا بعد وِإما ِفداء حتى تضع الْحرب أَوزارها

 
 . والصالة والسالم على رسوله  األمني،احلمد هللا رب العاملني

 
 ؛أبشري أمه اإلسالم

 
 خري امة ،والت واملفاخر واجلهاد والشهداء أمة البط، الثناء والرفعة واألجماد والعزةةأم

 . الناس من عبادة العبيد إىل عبادة رب العبادجخِرت ِل،لناسلأخرجت 
 



 

١٧٠ 

 ال تتركوم ينامون يف الليل وال ، فما زال أبنائك شوكة يف حلوق أعداء اهللا؛ابشري
 .يرتاحون يف النهار

 
 يرهبهم العدو ،هلم ويوم عليهم يوم ، فحرب األنبياء وأتباعهم سجال،أبشرى وال تيأسي

 ، مث تكون العاقبة للمتقني، يصيبهم بقرح ويصيبون، ويثخن فيهم ويثخنون،ويرهبونه
 .لظاملنيلوالويل والدمار 

 
 ، ال مييز فيها بني رضيع أو كبري، ال ختفى عليك جمازر الكفر اليت يرتكبها؛أمة اإلسالم

 ؛ وليس هذا فحسب،اح وحتصد النفوس فقنابلهم حتصد األرو،وال بني رجل وال أمرآة
مألى بإخوان لنا باعوا أنفسهم هللا لرد الكافرين عن بالد املسلمني ولتطبيق فسجوم 

 .ألبناء اإلسالم شرع اهللا مع األمن واألمان والراحة واالطمئنان
 

م بني جنبتها أخوات لنا ال ذنب هلن إىل أن يقلن ريب ضفسجوم ت ؛وليس هذا فحسب
 والتسلي ،وسولوا ألنفسهم من بعدها العبث بأعراضهن ،موهن اامات باطلهإ ف،اهللا

 . وانتهاك عفافهن،بأجسادهن
 

 ؟واختنا العذراء يهينها علج وغد؛ مني يا امة اإلسالمعكيف تن
 

 ؟ وابراقة احلياء ختجل أهل املروءات؛مني ودمعة الذل تنهمر على خديهاعكيف تن
 

 من ى وتتلو؟ العونأمل تتنهد من ،نتك يف سجون أعدائك وب،كيف تنامني قريرة العني
  ؟غلظة جنود الكفر

 
 قادمون بأذن اهللا ليخرجوك من أغاللك إىل طهرك ، قادمونجند اهللا  فأنَ؛يا اختنا أبشري

 .بنيِك أو زوجك و، وإرجاعك إىل أمك وأبيك،وعفافك



 

١٧١ 

 
 .. منا أن نقابل هؤالء الكفرة باملثلفلِك

 
 .. والباع باعني، الصاع صاعني من ااهدينلِك
 

 فوراء نسائنا رجال صدقوا ، وكل نسائنا،حىت يرتدعوا وال يعودوا ملثلها من أسر ألخواتنا
 .ه عليما عاهدوا اهللا

 
قتل يف ل فا، فقد جاءك قوم حيبون املوت كما حتبون احلياة؛أما أنت كلب الروم بوش
 وحز رؤوس الكفرة ،اسعد حلظام واإلثخان يف جنودك من ،سبيل اهللا أشهى أمانيهم

 :ربناارمني تطبيق ألمر 
 
}ثَاقوا الْودفَش موهمنتى ِإذَا أَثْختقَاِب حالر بروا فَضكَفَر الَِّذين م٤:حممد [}فَِإذا لَِقيت[ 
 

 ال تظن أن جند اإلسالم غافلون عن خطتكم اخلبيثة لتوطيد إلسرائيل ؛يا كلب الروم
 وسترى من ، فدمائنا وأجسادنا بينكم وبني أحالمكم املاكرة،ى إىل حدود النهرينالكرب

 .بطوالت أبناء اإلسالم ما ال يسرك
 
 ستزول بعد ان ،التراب بال رجعة بأذن اهللاب هن غطرستك سيأيت اليوم الذي تتمرغ فيإ

 .ن شاء اهللاإ من الفجراء ريسبح حبمدها كث
 

 ال يغر بطيب العيش إنسانف *** لكل شي إذا ما مت نقصان
 



 

١٧٢ 

 لتذوق شي من اإلهانة اليت تذيقها ألسرانا ،حنن اليوم نذيقك شي من كأس اهلوان  وها
 ، وحيث أنكم مل تفرجوا عن أخواتنا السجينات، يف طول األرض وعرضها،يف سجونكم

 .انه ال توجد أال اثنتان من النظام السابقيدعي وراح عميلكم املأجور عالوي 
 

 ولكم ،منكممرآى و مسمٍع  على ، فنصيب أول علج حز الرأس،نكم ماطلتمفحيث أ
ال إ واملسلمات،ن التزمتم بطلبنا كامل فأفرجتم عن كل إ ف،مهلة أربع وعشرين ساعة
 . هذاهس صاحبأفرأس األخر وراءه كر

 
 وهم يرون انفك قد امحر ،انه ليسعدين أن أرى البسمة على وجوه صغارنا وكبارنا و

 وجبلك اجلليدي قد ذاب أمام حرارة ، وعيونك قد زاغت مييناً ومشاال،غيضاحنقاً و
 .األميان ويقني اإلسالم

 
  أننا لن يغمد لنا سيف و، وقصم ظهور القياصرة،أقسم باهللا الذي كسر األكاسرة و

 لن نسكت ما دام لنا عرق ينبض بدم األميان ،مسلمة واحدة ان يف سجونكم
 .والشوق إىل اجلنان

 
 ، يسري يف قافلة االحتالل،هذا سيكون مصري كل عميل أو متآمر من حثاالت التاريخو

 .فيخسر حياته وأخرته لقاء حفنه من مال
 
 أو إذالل إخواننا ودمي مساجدنا ،هل كانت أمريكا تستطيع سجن أخواتنا واغتصان و

 !؟ لوال اجليش والشرطة؛وبيوتنا واستباحة حرمتنا
 

 فحكمهم ، وذللوا هلم الصعوبات، و عبدوا هلم الطريق،باألمريكانتى أ من فهؤالء هم
 وليس له منا إال، ]٥١:املائدة[} ومن يتولَّهم منكُم فَِإنه ِمنهم{كحكم األمريكان 



 

١٧٣ 

 ،الزي واحدأخرياً  فقد صرنا نرى ،اختالف األزياء وتغاير األمساءت وال يغرن، السيف
 . صارت كاألمريكانحىت طريقة محلهم لرشاشات

 
 وبدأت ، فقد أصبحت امريكا اليوم هي وحلفائها يف حالة ال حتسد عليها،واحلمد هللا

 وسترى ،ن شاء اهللاإ بغري رجعة ،أرجلها  تغوص يف مستنقع من التخبط واالضمحالل
 عدلنا ، توحيدنا أم تكذيبهم، إسالمنا أم كفرهم،الدنيا من سيطحن األخر يف اية املطاف

 .ورهمأم ج
 
 ]٥٢:التوبة[} فَتربصواْ ِإنا معكُم متربصون{
 
 ]٢١:يوسف [}واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ{
 
 الطاهرة؛ ليكون ِعربة لكل من جترأ  بيده الشريفة النجسهنا يقوم الشيخ بذبح األمريكي[

 ]يثأر لعرض املؤمنات يف سجون الصليبنب، و اهللا أكرب و هللا احلمدعلى هذا الدين و ل
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير جماعِة التوِحيِد و اِجلهاد

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

١٧٤ 

 اخلطاب السابع عشر

 

  بيانٌ؛بيانٌ؛
  البيعةُ ِلتنِظيِم القَاِعدِةالبيعةُ ِلتنِظيِم القَاِعدِة

يِخ أُسِة الشادِبِقييِخ أُسِة الشادالِدنَِبِقي الِدنَامة بن امة بن  
 

  هـ١٤٢٥ رمضان ٣
  م٢٠٠٤ تشرين األول/أوكتوبر ١٧

 
 ِبأَمِر و مباركَِة الشيخ

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 بيعة األمري أيب مصعٍب الزرقاوي لشيخ ااهدين أسامةَ بن الدن
 )د واجلهاد حتت لواء القاعدةبيان بشارة انضواء مجاعة التوحي(

 
 ؛إغاظة ألعداء اهللا وإفراحاً لكل مسلم

 



 

١٧٥ 

ق شاهدين، وفرا صفوف دحل الكافرين، احلمد هللا القائلإن احلمد هللا الذي وم 
، والصالة والسالم على من ]١٠٣:آل عمران[} واعتِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعا والَ تفَرقُوا{

اُهللا به بني قلوب املؤمنني، فكانوا كالبنياِن املرصوص يف وجه أعداء الدين، أشداُء أَلَّف 
على الكفار رمحاُء بينهم، وعلى آله وصحبه الذين رفَعوا سيف احلق يداً واحدة فأزهقوا 

 أما بعد؛رؤوس الباطل، 
 

 )٨(اعدة منذ  حفظه اهللا مع اإلخوة يف الق"أيب مصعب"كانت هناك اتصاالت بني الشيخ 
أشهر، ومت تبادل وجهات النظر، مث حصل انقطاع قَدري، وما لبث أن أكْرمنا اهللا بعودة 

 يف "مجاعة التوحيد واجلهاد" استراتيجية "القاعدة"االتصاالت، فَتفَهم إخواننا الكرام يف 
 .أرض الرافدين أرِض اخللفاء، وانشرحت صدورهم ملنهجها فيها

 
هِر رمضانَ شهِر العطاِء واالنتصارات، ويف ظرٍف أحوج ما يكونُ فيه ومع إطاللة ش

نزف إىل أمتنا الغراِء خِري ... املسلمون إىل لَم شمِلهم ليكونوا خمرزاً يف أعني أعداء الدين
أمة أخرجت للناس بشرى تفِْرح املؤمنني وتميت من شدة الغيظ الكافرين، وترِعب كلَّ 

 .منيعدو للمسل
 

أسامة بن "نزفُّ إليها نبأَ بيعِة مجاعة التوحيد واجلهاد أمرياً وجنوداً لشيخ ااهدين 
على السمِع والطاعِة يف املَنشِط واملَكْرِه للجهاد يف سبيل اهللا حىت ال تكونَ فتنةٌ " الدن

 .ويكونَ الدين كله هللا
 

 ، وقد )ذْهب الدنيا حىت تِصري ِللُكَع بِن لُكَعال ت(ولقد سِمعنا بقول نبينا فآمنا به وصدقناه 
: رأينا مهازل رؤوساء احلكومات اليوم، وإنا يف انتظار وعده اآلخر املُرتقَب يف األمراء

 ما شاء اهللا أن تكون مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، مث تكون خالفة -أي النبوة–تكون (
 تكون، مث يرفعها إذا شاء أن يرفَعها، مث تكونُ على منهاج النبوة فتكون ما شاء اهللا أن

ملكاً عاضاً فتكون ما شاء اهللا أن تكون مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها، مث تكون خالفةٌ على 
 . ، فعسى أن يكون هذا على أيدينا)منهاج نبوة، مث سكت



 

١٧٦ 

 
 أَمرت  لئن خضت بنا البحر خلضناه معك بإذن اهللا، ولئن؛فواهللا يا شيخ ااهدين

لنسمعن، ولئن نهيت لننتِهين، فِنعم القائد أنت جليوش اإلسالم ضد الكفار مجيِعهم أصليني 
 .ومرتدين

 
 عالية خفاقة "ال إله إال اهللا" نرفع معاً كلمة ،فهيا يا شباب األمة إىل لواء شيخ ااهدين

م من كل كافٍر أو مرتد أثيم، حىت يدخل كما رفعها أجدادنا األبطال، ونطَهر ديار اإلسال
 .اإلسالم بيت كل مدٍر ووبر

 
 ،مجاعة التوحيد واجلهاد

 :بقيادة األمري
  مصعٍب الزرقَاِويأَِبي

 
  :مت االعالن عنه

  هـ١٤٢٥الثالث من شهر رمضان لسنة  يف يوم االحد
  م١٧/١٠/٢٠٠٤املوافق 

  
ِظيمنِبالِد ت ِة ِفين القَاِعدياِفدالر 



 

١٧٧ 

 اخلطاب الثامن عشر

 

  ِرسالةٌ ِإىل اُألمِةِرسالةٌ ِإىل اُألمِة
  و املُجاِهِدين داِخلَ الفَلُّوجِةو املُجاِهِدين داِخلَ الفَلُّوجِة

 
  هـ١٤٢٥ رمضان ٢٩

  م٢٠٠٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٢
 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

 ومستدرِج ، ومصرف األمور بأمره، بقهره ومذلِّ الشرِك،احلمد ِهللا معز اإلسالِم بنصره
 والصالةُ والسالم على من أعلى اُهللا منار ، الذي قدر األيام دوالً بعدله،الكافرين مبكره
 .اإلسالِم بسيِفه

 
}رو اللَّه قدصو ولُهسرو ا اللَّهندعا وذَا مقَالُوا ه ابزونَ الْأَحِمنؤأَى الْما رلَما ومو ولُهس

 ]٢٢:األحزاب[} زادهم ِإلَّا ِإميانا وتسِليما
 

 ؛من أيب مصعب الزرقاوي إىل أميت الغالية
 

 ،السالم عليك ورمحة اهللا وبركاته



 

١٧٨ 

 
 فلقد ، واشتد ساعد أبطال اإلسالم يف العراق، وخفقت له راية،رتفع للجهاد لواءاها قد 

 ينقشع ، وجعلت ترقب أمال يكرب بفجر قريب،خفقت معهم قلوب أهل اإلسالم فرحا
 ،معه ظالم الذل الذي أطبق على صدر األمة ردحا طويال على أيد اليهود والصليبيني

 .وأذنام من حكامنا املرتدين
 

 وهم يشعرون أن رياح ، فمادت م األرض،هذه احلقيقة أدركتها أمريكا ومن معها
 ، وحشدوا مجوعهم،فتمالئوا فيما بينهم ، وتزعزع بنيام،اجلهاد ستزلزل عروشهم

 . إنه اإلسالم احملض حتت راية اجلهاد احلق،واحتدوا يف مقابلة العدو القادم هلم
 

 بعدما أقبل ، ويف الفلوجة خاصة، ودماء أبنائك تسيل يف العراق عامة؛أخاطبك يا أميت
 وخانوا اهللا ،نياهم الذين باعوا دينهم بد،عليهم عباد الصليب ومن معهم من أبناء جلدتنا

 . أعين السيستاين، مبباركة إمام الكفر والزندقة، والرافضة، كقوات البشمركة،ورسوله
 

 سوى أدنياء تستلذ املثالب*** وليس يعني الظاملني بظلمهم 
 ليلتذ ال نفع جىن بل متاعب*** فهم مثل كلب الصيد يتبع ربه 

 
 وأبشري يا ،ح هدى يف دجى الليل البهيم إن هذه الدماء ستكون بإذن اهللا مصابي؛يا أميت
 فهاهم أبنائك يسطرون ، فال نشك حلظة بأن نصر اهللا بدأت تلوح عالماته يف األفق،أميت

 فكل ما ، وال تنخدعي بإعالمهم اخلبيث،أروع الصور يف قتاهلم ألمريكا وحلفاؤها
ر يف أرض  أن تظهر احلقيقة ملا يدو، وأحتدى أمريكا،تسمعونه هو حمض كذب وتزوير

 أن تسمح للقنوات الفضائية أن تدخل لتغطي ، وأحتداها مرة أخرى،املعركة والرتال
 . ولكن هيهات فما عادت الشمس تغطى بغربال،أحداث املعركة

 



 

١٧٩ 

 واهللا اهللا يف ، واهللا اهللا يف أمتكم، اهللا اهللا يف جهادكم؛أما أنتم أبطال اإلسالم يف الفلوجة
 غزوة ، وتذكروا غزوة األحزاب،كم العاقبة بإذن اهللا فصرب ساعة مث تكون ل،دينكم
 فمع ، فقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يبشر أصحابه بكنوز قيصر وكسرى،اخلندق

 فالعدو بفضل اهللا يسري كما ، وقد جاءكم العون واملدد،الشدائد تأيت اللطائف بعون اهللا
 فأنتم اليوم طليعة ،روا من الدعاء فأكث، واخلطة بفضل اهللا بدأت بالظهور آثارها،رسم له

 . فال تضنوا وتبخلوا بنفوسكم من أجل دينكم،أمة
 

 من ، فإن هذه املعركة، هبوا لنجدم، اهللا اهللا يف إخوانكم؛وهذا نداء لألبطال يف العراق
 واحرقوا األرض ، فقوموا قومة رجل واحد،املعارك الفاصلة يف تاريخ اإلسالم والكفر

 وكونوا ، واجلسوا هلم جلسة األسد لفريسته، واقعدوا هلم كل مرصد،ةحتت أقدام الغزا
 :كما قال الشاعر

 
 بدماء من علقوا من الكفار*** يتطهرون يرونه نسك هلم 

 
 !؟فماذا أنت فاعلة أمة اإلسالم

 !؟وماذا أنتم قائلون علماء اإلسالم
 

 .لغاية بإذن اهللا وسنمضي فيه إىل ا، واخترنا طريقنا، فقد حسمنا خيارنا؛أما حنن
 
} نذَاٍب مِبع اللّه كُمِصيبأَن ي ِبكُم صبرتن نحنِن ويينسى الْحدا ِإالَّ ِإحونَ ِبنصبرلْ تقُلْ ه

 ]٥٢:التوبة[} ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصواْ ِإنا معكُم متربصونَ
 

 مل يقل يف ظالل الشرف***  طالب اد من مل يباشر حر اهلجري يف
 
 ]٢١:يوسف [}واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ{



 

١٨٠ 

 
 .واحلمد هللا رب العاملني

 
 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي

 أَِمير تنِظيِم القَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدين
 اقن ِبال–الِعرياِفدالر د 



 

١٨١ 

 اخلطاب التاسع عشر

 

  كَِلمةٌ قَِصريةٌ؛كَِلمةٌ قَِصريةٌ؛
  ِرسالَةٌ ِإىل املُجاِهِدين خاِرج الفَلُّوجِةِرسالَةٌ ِإىل املُجاِهِدين خاِرج الفَلُّوجِة

 
  هـ١٤٢٥ ذو القعدة ١١

  م٢٠٠٤ كانون األول/ديسمرب ٢٣
 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

 .سول اهللاو الصالة و السالم على راحلمد هللا، 
 

 رسالة إىل األبطال يف بغداد و األنبار؛
 و إىل األسود يف املوصل و الشمال؛

 و إىل الليوث يف دياىل و سامراء و صالح الدين؛
 

لقد صار العد يتجنب قتالكم، خمافة التشتيت و اإلستنـزاف؛ فقد حشد جلَّ قدراته 
 .وطاقاته للقضاء على اإلسالم يف الفلوجة

 



 

١٨٢ 

ن الفلوجة حترك بإجتاهكم، فكونوا على حذر، وفوتوا عليه هذه اخلطة، فإذا إنتهى م
 .فالعدو ضعيف، وال يستطيع أن يتوسع يف معركته؛ فقد أثخنته اجلراح

 
فال تكتفوا خبروجه من أرضكم؛ ولكن حصنوا ثغوركم، وأزحفوا إليهم، و أخرجوهم ِمن 

عليهم طرق اإلمداد الرئيسية جحورهم، وأمطروهم بالصواريخ و مدافع اهلاون، و أقطعوا 
و الفرعية؛ فإا شريانه الرئيسي، و أكمنوا هلم على تلك الطرق، فإا غنيمة باردة، و 

 .ظهر مكشوف
 

و احرصوا أن يكون زمام املعركة بأيديكم ال بيده، وأطيلوا يف أمد املعركة، وال مير عليهم 
اهن على األيام يف كسر حدة املعركة، يوماً إال والذي بعده شراً منه وأنكى؛ فإن العدو ير

 .وإمخاد هليبها وإطفاء جدوا
 

 .]٣٥:حممد[} واللَّه معكُم ولَن يِتركُم أَعمالَكُم{فالصرب الصرب، ولن يغلب عسر يسرين، 
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير تنِظيِم القَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدين

  ِبالد الراِفدين–ِعراق ال



 

١٨٣ 

 اخلطاب العشرون

 

  وكَذَِلك الرُّسلُ تبتلَى ثُم تكُونُ لَها العاِقبةُوكَذَِلك الرُّسلُ تبتلَى ثُم تكُونُ لَها العاِقبةُ
 

  هـ١٤٢٥ ذو احلجة ١١
  م٢٠٠٥ كانون الثاين/يناير ٢١

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
 
ولَقَد فَتنا الَِّذين ِمن قَبِلِهم * حِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ أَ* امل {

الْكَاِذِبني نلَمعلَيقُوا ودص الَِّذين اللَّه نلَمع٣-١:العنكبوت[} فَلَي.[ 
 

لشرِك بقهره، ومصرف األمور بأمره، ومستدرِج احلمد ِهللا معز اإلسالِم بنصره، ومذلِّ ا
الكافرين مبكره، الذي قدر األيام دوالً بعدله، وجعل العاقبةَ للمتقني بفضِله، والصالةُ 

 .والسالم على من أعلى اُهللا منار اإلسالِم بسيِفه
 

 ؛أما بعد
 

 ...فهاتيك عربة جديدة أُرسلها عرب أثري الكلمات



 

١٨٤ 

 ...أُصدرها من صميم القلب وضلوع اجلنباتوهاتيك خفقة حانية 
 ...من جندي واقف على عتبات احلرب، وأزيز املعمعات

 
 ؛من أيب مصعب الزرقاوي إىل من يراه من أهل األوقات واملروءات

 
مل تزل تكابدين آالم األمة احملزونة، مل تزل تفارقين أشباح األمة املطعونة، أمة اد العظيم 

تها أيدي الغدر ألوانا من الشر املهني؛ فتوسدت حلاف الذل واملهانة، والشرف الكرمي، سام
وجترعت كؤوس القهر واخليانة، وأُقعدت عن واجباا ومهامها، وحجبت عن أحالمها 

 .آماهلا
 

وبات املرض يعوث أركان اجلسد، مث طرح أرضاً وشدت أركانه إىل وتد، وتكالبت عليه 
ه مقطعة بني املخالب واألنياب؛ فذاك قول النيب وحوش األرض مع الذئاب، وغدت أوصال

صلى اهللا عليه وسلم الذي يرويه اإلمام أمحد وأبو داود عن ثوبان رضي اهللا عنه قال، قال 
يوشك أن تداعى عليكم اُألمم من كل أفق كما تداعى (: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أنتم يومئذ كثري : (قال! ة بنا يومئذ؟أمن قل: قلنا يا رسول اهللا: ، قال)األكلة على قصعتها
ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، ينتزع املهابة من قلوب عدوكم وجيعل يف قلوبكم 

، ويف رواية أخرى )حب احلياة وكراهية املوت: (قال! ما الوهن؟: قلنا: ، قال)الوهن
 .)وكراهيتكم القتال: (ألمحد

 
 على "ال إله إال اهللا"قصة طويلة منذ أن نزلت  أن االبتالء تاريخ و؛فلتعلموا أهل اإلسالم

 .هذه األرض، فابتلي األنبياء والصادقون، وكذلك األئمة املوحدون
 

 ونصرها وإقامتها يف األرض عليه أن يدفع "ال إله إال اهللا"فمن جرد نفسه حلمل كلمة 
 .تكاليف هذا التشريف من تعب ونصب وبالء

 



 

١٨٥ 

 يف النار اخلليل، يِمدم، وناح ألجله نوح، ور والطريق طريق تعب فيه آ؛فأين أنت
وأضجع للذبح إمساعيل، وبيعِش يوسف بثمن خبس، ولبث يف السجن بضع سنني، ونر 

 السيد احلصور حيي، وقاسى الضر أيوب، وزاد على املقدار بكاء حِبباملنشار زكريا، وذُ
... صلى اهللا عليه وسلمداود، وسار مع الوحش عيسى، وعاجل الفقر وأنواع األذى حممد 

 !وتزهى أنت باللهو واللعب؟
 

واهللا تعاىل يبتلي بعض اخللق ببعض، ويبتلي املؤمن بالكافر، كما يبتلي الكافر باملؤمن، 
تبارك الَِّذي ِبيِدِه {: وهذا النوع من االبتالء هو قاسم مشترك بينهم مجيعاً، قال تعاىل

الَِّذي خلَق الْموت والْحياةَ ِليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا *  قَِدير الْملْك وهو علَى كُلِّ شيٍء
فُورالْغ ِزيزالْع وه٢-١:امللك [}و[. 

 
إمنا بعثتك (: روى مسلم عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال

 .)ألبتليك وابتلي بك
 

آن والسنة أن من األنبياء من قتله أعداؤه ومثلوا به كيحىي، ومنهم والذي علمناه من القر
من هم قومه بقتله ففارقهم ناجياً بنفسه كإبراهيم الذي هاجر إىل الشام، وعيسى الذي 

 .رفع إىل السماء
 

وجند من املؤمنني من يسام سوء العذاب، وفيهم من يلقى يف األخدود، وفيهم من 
فأين وعد اهللا هلم بالنصر يف ...  كرب وشدة واضطهاديستشهد، وفيهم من يعيش يف

 !احلياة الدنيا وقد طردوا أو قتلوا أو عذبوا؟
 

االبتالء هو قدر اهللا يف مجيع خلقه، ولكنه يزداد ويعظم يف شدته على األخيار الذين 
 ال بد هلم من.. اجتبتهم عناية اهللا، وخاصة ااهدين منهم البد هلم من مدرسة االبتالء

 .دروس التمحيص والتهذيب والتربية



 

١٨٦ 

 
يا رسول اهللا أي : قلت: ثبت يف الصحيحني عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال

األنبياء مث الصاحلون، مث األمثل فاألمثل، يبتلى الرجل على حسب : (الناس أشد بالء؟ قال
 عنه، وما يزال دينه، فإن كان يف دينه صالبة زيد يف بالئه، وإن كان يف دينه رقة خفف

 ).البالء باملؤمن حىت ميشى على األرض وليس عليه خطيئة
 

وروى البيهقي يف شعب اإلميان، والطرباين يف املعجم الكبري، وابن سعد يف الطبقات، عن 
كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبداهللا بن إياس بن أيب فاطمة عن أبيه عن جده قال

، )من أحب أن يصح وال يسقم؟: ( صلى اهللا عليه وسلموسلم جالساً، فقال رسول اهللا
، وعرفناها يف وجهه، !)مه؟: (حنن يا رسول اهللا، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قلنا
أال : (يا رسول اهللا ال، قال: ، قال، قالوا)أحتبون أن تكونوا كاحلمري الصيالة؟: (فقال

فقال : بلى يا رسول اهللا، قال: ، قالوا)حتبون أن تكونوا أصحاب بالء وأصحاب كفارات؟
فواهللا إن اهللا ليبتلي املؤمن وما يبتليه إال لكرامته عليه، : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وإن له عنده مرتلة ما يبلغها بشيء من عمله دون أن يرتل به من البالء ما يبلغ به تلك 
 .)املرتلة

 
ليودن (: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوروى الترمذي عن جابر رضي اهللا عنه أن 

 ).أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت باملقاريض مما يرون من ثواب أهل البالء
 

إنه يؤتى يوم القيامة بأنعم الناس كان يف (: وعن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
يا ابن آدم هل : ى به فيقولاصبغوه يف النار صبغة، مث يؤت: الدنيا، فيقول اهللا عز وجل

مث ! ال وعزتك: أصبت نعيماً قط؟ هل رأيت قرة عني قط؟ هل أصبت سروراً قط؟ فيقول
: مث يؤتى بأشد الناس كان بالء يف الدنيا، فيقول تبارك وتعاىل. ردوه إىل النار: يقول

كره قط؟ يا ابن آدم هل رأيت ما ت: اصبغوه يف اجلنة صبغة ينصبغ فيها، مث يؤتى يه فيقول
 ).ال وعزتك ما رأيت شيئا قط أكرهه: فيقول



 

١٨٧ 

 
 ).من يرى ثواب الشدة ال يشتهي اخلروج منها: (قال شقيق البلخي

 
واهللا عز وجل شرع اجلهاد تكملة لشرائع الدين ورفع مرتلته عالياً حىت صار يف ذروة 

 حببه وقربه التكليف الرباين، وجعل فيه شدة وبالء تكرهه النفوس وجتنب عنده الطباع، مث
ِإنما {: من جوهر اإلميان ومكنون التوحيد، فال يطلبه إال صادق اإلميان قوي الربهان

الْمؤِمنونَ الَِّذين آمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل 
الص مه لَِئك١٥:احلجرات [}اِدقُوناللَِّه أُو[. 

 
فحقيقة اجلهاد؛ قائمة على صقل النفس وجتريدها لرا وخالقها بفعل أوامره، واإلقدام 
على وعوده، وهذا ال يكون إال إذا حف هذا الطريق بالشدائد واحملن، وهلذا يقول اهللا عز 

عضكُم ِببعٍض والَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه ولَو يشاء اللَّه لَانتصر ِمنهم ولَِكن لِّيبلُو ب{: وجل
مالَهمِضلَّ أَعفَلَن ي  *مالَهب ِلحصيو ِديِهمهيس  *ما لَهفَهرةَ عنالْج مِخلُهدي٤:حممد [}و-

 .]٢٥٣:البقرة [}ا يِريدولَو شاء اللّه ما اقْتتلُواْ ولَـِكن اللّه يفْعلُ م{: ، ويقول]٦
 

أي البد أن يعقد شيئا من احملنة يظهر فيه وليه، : (قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية
ويفضح فيه عدوه، يعرف به املؤمن الصابر واملنافق الفاجر، يعين بذلك يوم أحد الذي 

 ولرسوله امتحن اهللا به املؤمنني، فظهر به إميام وصربهم وجلدهم، وثبام وطاعتهم هللا
صلى اهللا عليه وسلم، وهتك به استار املنافقني فظهرت خمالفتهم ونكوهلم عن اجلهاد، 

 ).وخيانتهم هللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم
 

وِمن الناِس من يعبد اللَّه علَى حرٍف فَِإنْ أَصابه {: وتأملوا يا عباد اهللا قوله سبحانه تعاىل
ِبِه وِإنْ أَصابته ِفتنةٌ انقَلَب علَى وجِهِه خِسر الدنيا والْآِخرةَ ذَِلك هو الْخسرانُ خير اطْمأَنَّ 

ِبني١١:احلج [}الْم[. 
 



 

١٨٨ 

أن الرجل من األعراب كان : (روى البغوي يف التفسري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
 له بعد اإلسالم غالم وتناسل فيه وكثر يؤمن برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا ولد

هذا دين حسن، هذا دين جيد، فآمن وثبت، أما إذا مل يولد له غالم ومل يتكاثر : ماله، قال
هذا دين سيئ، مث خرج من دينه : خيله، ومل يكثر ماله، وأصابه قحط أو جدب، قال

 ).وتركه على كفره وعناده
 

لنفوس بالبالء ومن امتحان التصميم على معركة فال بد من تربية ا: (يقول سيد رمحه اهللا
احلق باملخاوف والشدائد وباجلوع ونقص األموال واألنفس الثمرات، البد من هذا البالء 
ليؤدي املؤمنون تكاليف العقيدة كي تقر على نفوسهم مبقدار ما أدوا يف سبيلها من 

اليف هنا هي الثمن النفيس تكاليف ال يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة األوىل، فالتك
الذي تعز به العقيدة يف نفوس أهلها قبل أن تعز يف نفوس اآلخرين، وكلما تأملوا يف سبيلها 
وكلما بذلوا من أجلها كانت أعز عليهم وكانوا أحق ا، كذلك لن يدرك اآلخرون 

ك ليصلب قيمتها إال حني يرون ابتالء أهلها وصربهم على بالئها وال بد من البالء كذل
عود أصحاب العقيدة ويقوى، فالشدائد تستجيش مكنون القوى، ومدخور الطاقة، وتفتح 

انتهى كالمه ) يف القلوب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها املؤمن إال حتت مطارق الشدائد
 .رمحه اهللا

 
وهل ! وحيك: (سئل الشافعي رمحه اهللا؛ أيهما خري للمؤمن أن يبتلى أم ميكن؟ فقال

 ).كني إال بعد بالء؟يكون مت
 

كنت والياً على محص فلقيت شيخاً كبرياً قد سقط : وعن صفوان بن عمر أنه قال
يا عم لقد أعذر اهللا إليك، فرفع : حاجباه من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو، فقلت

 ).يابن أخي استنفرنا اهللا خفافاً وثقاال: (حاجبيه فقال
 

 ..أال من حيبه اهللا يبتليه



 

١٨٩ 

 
 عقىب وما الصرب إال عند ذي حسب *** اً على شدة األيام إن هلاصرب

 فيها ملثلك راحات من التعب *** سيفتح اهللا عن قرٍب يعقبه
 

إن اإلميان ليس كلمة تقال إمنا هو حقيقة ذات تكاليف، وأمانة : (ويقول سيد رمحه اهللا
في أن يقول الناس ذات أعباء، وجهاد حيتاج إىل صرب، وجهد حيتاج إىل احتمال، فال يك

وهم يتركون هلذه الدعوى؛ حىت يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها وخيرجوا منها صافية " آمنا"
عناصرهم، خالصة قلوم؛ كما تفنت النار الذهب لتفصل بينه وبني العناصر الرخيصة 

فتنة العالقة به، وهذا هو أصل الكلمة اللغوي، وله داللته وظله وإحيائه، وكذلك تصنع ال
ولَقَد {بالقلوب، هذه الفتنة على اإلميان أصل ثابت وسنة جارية يف ميزان اهللا سبحانه؛ 

الْكَاِذِبني نلَمعلَيقُوا ودص الَِّذين اللَّه نلَمعفَلَي ِلِهمِمن قَب ا الَِّذينن٣:العنكبوت [}فَت[ 
 

 من هم هلا أهل، وفيهم على محلها قدرة، وإن اإلميان أمانة اهللا يف األرض، ال حيملها إال
ويف قلوم جترد هلا وإخالص، وإال الذين يؤثرون على الراحة والدعة وعلى األمن 
والسالمة وعلى املتاع واإلغراء، وإا ألمانة اخلالفة يف األرض، وقيادة الناس إىل طريق اهللا 

نة ثقيلة، وهي من أمر اهللا يضطلع فهي أمانة كرمية، وهي أما. وحتقيق كلمته يف عامل احلياة
 .انتهى كالمه رمحه اهللا) ا الناس ومن مث حتتاج إىل طراز خاص يصرب على االبتالء

 
فإن على الفئة املقاتلة اليت سلكت طريق اجلهاد يف سبيل اهللا أن تعي طبيعة املعركة 

ني من أبنائها، وأن ومتطلباا حنو هدفها املنشود وطريقها الذي البد أن يعبد بدماء الصاحل
تدرك أن هذا الطريق فيه فقد لألحباب واألصحاب، وترك للخالن واألوطان؛ كما قاسى 
أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم خري اخللق بعد األنبياء مرارة اهلجرة وفقد املال 

 !فأين حنن منهم؟... واألهل والدار كله يف سبيل اهللا
 



 

١٩٠ 

رب يف طريقها الذي سلكته، وأن حتتسب عند اهللا ما قد يقع وما على هذه الفئة إال ان تص
هلا من فقد بعض القيادات واألفراد، وأن متضي على درم وتعلم أن هذه سنة اهللا عز 
وجل، وأن اهللا يصطفي من هذه األمة من عباده الصاحلني، وأال تتعجل النصر فإن وعد اهللا 

 .آت ال حمالة
 

باع احلق والصرب عليه هو أقصر طريق إىل النصر وإن طال وينبغي أن يعلم املسلم؛ أن ات
الطريق وكثرت عقباته وقل سالكوه، وأن احلَيدة عن احلق ال تأيت إال باخلذالن وإن سهل 

 .طريقها وظن سالكه قرب الظفر فإمنا هي أوهام
 

اْ السبلَ فَتفَرق ِبكُم عن سِبيِلِه وأَنَّ هـذَا ِصراِطي مستِقيما فَاتِبعوه والَ تتِبعو{: قال تعاىل
 .]١٥٣:األنعام [}ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تتقُون

 
يأيت بعد صرب طويل ومكوث مديد يف أرض املعركة ... ومثرة... قمة... ؛هذا هو اجلهاد

ة، وإن مل انتظاراً جللب األعداء واصطباراً لشرورهم مكوث يستمر شهور وسنوات متتالي
 .تتجرع هذه اآلالم لن يفتح اهللا عليك بالنصر ألن النصر مع الصرب

 
 ).إمنا تنال اإلمامة يف الدين بالصرب واليقني: (وقد قال شيخ اإلسالم

 
إن مفاهيم احلق وصدق العقيدة والتوحيد تبقى دمى يف عامل األشباح ال جتري فيها روح 

رون يتحملون تبعات هذا الطريق وألوائه احلياة إال إذا محلها أناس صادقون صاب
ويستعذبون العذاب ويستحلون النصب وال يرضون إال باملوت من أجل إحياء هذه 
املفاهيم على أرض الواقع تطبيقاً عملياً، ال كما يتمىن البعض هذه املفاهيم ويزركشوا 

 .نفيذضمن قوالب نظرية فلسفية، وخطب رنانة بعيدة عن روح العمل والصدق والت
 



 

١٩١ 

وإن اإلسالم اليوم بأمس احلاجة إىل رجال صادقني صابرين يرتعون إىل اجلد ويستعذبون 
رجال النفوس الصادقة ... التعب ويرتاحون بالنصب، فيترمجون بصمت متطلبات املرحلة

واهلمم العالية والعزائم القوية، اليت ال تعرف إال مست التلقي للتنفيذ فتأىب أن يعقدها 
 . يدركها امللل، أو تنفق آماهلا يف املرا واجلدالالكلل، أو

 
قد عجز من : (فشمر عن ساعد اجلد والعمل واصرب على ألواء الطريق ووعورته، فقد قيل
 ).مل يعد لكل بالء صربا، ولكل نعمة شكرا، ومن مل يعلم أن مع العسر يسرا

 
 ابإىل اجلنان وتايل القوم أو *** يا ويح نفسي وما ارتفعت بنا مهم

 وظل طوىب وعطر الشدو ينساب *** إىل كواعب لألطراف قاصرة
 بعرش ريب ملن قتلوا وما غابوا *** إىل قناديل ذهب علقت شرفاً

 
والَ ينِفقُونَ نفَقَةً صِغريةً والَ كَِبريةً والَ يقْطَعونَ واِديا ِإالَّ كُِتب لَهم ِليجِزيهم {: يقول تعاىل

 .]١٢١:التوبة [}حسن ما كَانواْ يعملُوناللّه أَ
 

ما ازداد قوم من أهليهم يف سبيل : (روى الطربي عن قتادة يف تفسري هذه اآلية قوله
 ).اهللا بعداً، إال ازدادوا من اهللا قرباً

 
فاألمر هللا من قبل ومن بعد، ولسنا سوى عبيد له سبحانه، نسعى لتحقيق عبوديته، ومن 

؛ أن نعلم ونوقن يقيناً جازماً الشك فيه؛ أن وعد اهللا متحقق ال حمالة، كمال العبودية
ولكننا قد ال ندرك حقيقة األمر حلكمة يعلمها اهللا، وقد يتأخر النصر ابتالًء وامتحاناً، 

 .]٤٧:الروم [}وكَانَ حقًّا علَينا نصر الْمؤِمِنني{: وصدق اهللا العظيم
 

حدين بالنصر، وجعل التمكني للصابرين وأخرب أن ما حل وقد وعد سبحانه عباده املو
لألمم السالفة من الظفر والثبات والتمكني على األرض كان جلميع صربهم وتوكلهم 



 

١٩٢ 

وأَورثْنا الْقَوم الَِّذين كَانواْ يستضعفُونَ مشاِرق اَألرِض ومغاِربها {: عليه، كما قال سبحانه
كْنارا كَانَ الَِّتي با منرمدواْ وربا صآِئيلَ ِبمرِني ِإسلَى بى عنسالْح كبر تكَِلم تمتا وا ِفيه

 .]١٣٧:األعراف [}يصنع ِفرعونُ وقَومه وما كَانواْ يعِرشون
 

ة وماجرى وجعل اهللا تعاىل ما حصل لنبيه يوسف من العزة والتمكني يف األرض بعد الغرب
ِإنه من يتِق وِيصِبر فَِإنَّ اللّه الَ يِضيع أَجر {له يف قصر العزيز إمنا هو بصربه وتقواه؛ 

 .]٩٠:يوسف [}الْمحِسِنني
 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ اصِبرواْ وصاِبرواْ {: وعلق سبحانه الفالح بالصرب، لقوله عز وجل
اتاِبطُواْ ورونوفِْلحت لَّكُملَع ٢٠٠:آل عمران [}قُواْ اللّه[. 

 
فَاصِبر ِإنَّ الْعاِقبةَ {وذكر سبحانه أن حسن العاقبة يف الدنيا هي للصابرين األتقياء؛ 

 .]٤٩:هود [}ِللْمتِقني
 

ى حنن نعلم يقيناً أن وعد اهللا ال يتخلف أبداً ومنشأ السؤال واإلشكال، أننا قصرنا النظر عل
نوع واحد من أنواعه؛ وهو النصر الظاهر، وال يلزم أن يكون هذا هو النصر الذي وعد 
به أنبيائه ورسله وعباده املؤمنني يتجلى يف صور أخرى ال تلمحها النفوس املهزوزة 

 .الضعيفة
 

 ؛ومن بعض هذه الصور
 

طالب أن قبائل قريش قد أمجعت قدمياً على حماصرة املؤمني ومقاطعتهم يف شعب أيب 
ومعهم بنو هاشم، ثالث سنوات ال يبيعوم وال يشترون منهم؛ حىت مل جيدوا ما يأكلونه 
إال ما يلتقطونه من خشاش األرض، وأوشك املؤمنون على اهلالك لوال أن رمحة اهللا 

 .أدركتهم



 

١٩٣ 

 
أصحاب األخدود يلقون يف النار وال يقبلون املساومة على دينهم، ويفضلون املوت يف 

، مث حيفر الطاغوت أخاديده، ويوقد نريانه، ويأمر زبانيته وجنوده بإلقاء املؤمنني سبيل اهللا
يف النار، وتأيت املفاجاة املذهلة؛ بدل أن يضعف من يضعف، ويهرب من يهرب، ال 
تسجل الرواية أن احداً منهم تراجع أو جنب أو هرب، بل جند اإلقدام والشجاعة وذلك 

الم قد بث فيهم الشجاعة والثبات، وهاهم جيدون يف اللحاق بالتدافع إىل النار، وكأن الغ
تصرين، بل مساه اهللا عز به وكام يتلذذون يف تقدمي أرواحهم فداء لدينهم؛ فكانوا هم املن

ِإنَّ الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَهم جنات تجِري ِمن تحِتها {؛ ً)ا كَِبريفَوزاً (وجل
 .]١١:الربوج [}نهار ذَِلك الْفَوز الْكَِبريالْأَ
 

: غاب عمي أنس بن النظر عن قتال بدر، فقال: وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
يا رسول اهللا غبت عن أول قتال قاتلت املشركني، لئن أشهدين قتال املشركني لريين اهللا (

اللهم إين أعتذر إليك مما صنع (: ، فلما كان يوم أحد وأنكشف املسلمون فقال)ما أصنع
، مث تقدم فأستقبله )-يعين املشركني- وأبرأ إليك مما صنع هؤالء -يعين أصحابه-هؤالء 

إين أجد .. اجلنة ورب النظر.. يا سعد بن معاذ؛ اجلنة ورب النظر: (سعد بن معاذ، فقال
وجدنا به ف: فما استطعت يارسول اهللا ما صنع، قال أنس: ، قال سعد)رحيها دون أحد

بضعاً ومثانني ضربة بسيف أو طعنة برمج أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل، وقد مثل به 
كنا نرى أو نظن، أن هذه اآلية : املشركون، فما عرفه أحد إال أخته ببنانه، فقال أنس

فَِمنهم من قَضى ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه {: نزلت فيه ويف أشباهه
 .]٢٣:األحزاب [}نحبه وِمنهم من ينتِظر وما بدلُوا تبِديلًا

 
وجند هذا املعىن من معاين االنتصار يف احلديث الذي رواه خباب عندما جاء إىل رسول اهللا 

جل فيمن كان الر: (، قال)أال تستنصر لنا؟ أال تدعوا لنا؟ (:صلى اهللا عليه وسلم وقال له
قبلكم حيفر له يف األرض فيجعل فيه فيجاء باملنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتني وما 



 

١٩٤ 

يصده ذلك عن دينه، وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصب ما يصده 
 .)ذلك عن دينه

 
 ؛ومن أنواع النصر اخلفي الذي ال يراه إال املؤمنون

 
رفاً يف معاملة خصمه إال أنه يتجرع ألواناً من األذى أن عدو احلق مهما كان متجرباً مس

 بل وأحياناً بعد أن يفعل فعلته ،نفسي قبل أن يقدم على إيذاء خصمهاملعنوي والعذاب ال
 .فإنه ال جيد للراحة مكاناً، وال للسعادة طعماً

 
ولذا؛ فإن احلجاج بن يوسف عندما قتل سعيد بن جبري ذاق ألوان العذاب النفسي، حىت 

 حىت مات وهو يف مهه )مايل ولسعيد؟(: كان ال يهنأ بنوم، ويقوم من فراشه فزعاً ويقول
 .وغمه

 
فمع بطشه .. هذا ما نستيقنه يف حربنا مع حامل لواء الصليب الطاغوت األمريكي املتبجح

وجتربه بالعتاد والسالح؛ إال أنه يلقى من اهلوان النفسي والكسر املعنوي ما لو صب على 
 .لتصدعتاجلبال 

 
وِإذَا {: وقد جاء القرآن معرباً عن هذه احلقيقة كما يف سورة آل عمران، فقال سبحانه
ِإن *  خلَواْ عضواْ علَيكُم اَألناِملَ ِمن الْغيِظ قُلْ موتواْ ِبغيِظكُم ِإنَّ اللّه عِليم ِبذَاِت الصدور

 تِصبكُم سيئَةٌ يفْرحواْ ِبها وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وِإن
: ، وقال سبحانه]١٢٠-١١٩:آل عمران [}كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ

ى اللَّه الْمؤِمِنني الِْقتالَ وكَانَ اللَّه قَِويا ورد اللَّه الَِّذين كَفَروا ِبغيِظِهم لَم ينالُوا خيرا وكَفَ{
 .]٢٥:األحزاب [}عِزيزا

 
 ؛ومن الصور اليت ختفى على مطموسي البصائر



 

١٩٥ 

 
والَ تحسبن الَِّذين قُِتلُواْ {: ترقب احلياة الكاملة اليت أعدها اهللا ألوليائه وأصفيائه، قال تعاىل

ِبيِل اللِّه أَمقُونِفي سزري ِهمبر اء ِعنديلْ أَحا بات١٦٩:آل عمران [}و[. 
 

 تنوعت األسباب واملوت واحد *** من مل ميت بالسيف مات بغريه
 

 وأنه ال جيوز لنا أن حندد نوع ؛ومن خالل ماسبق يتضح لنا املفهوم الشامل لالنتصار
 .االنتصار الذي نريده

 
 أن النيب صلى اهللا - ما رأيناه على أرض الفلوجة-ال وإن من دواعي الثبات واالستبس

عليه وسلم أخربنا أن من عالمات انتصار دين اإلسالم أنه لن تستطيع قوة يف األرض أن 
لك مجيع املؤمنني، كما كان خيشى يف عهد نوح أو يف أول الرسالة، ألن رسول اهللا 

يف األرض، كما ورد يف احلديث صلى اهللا عليه وسلم بني أن اجلهاد سيبقى قائماً عامالً 
ال تزال طائفة من أميت قائمة بأمر اهللا ال يضرهم من خذهلم أو خالفهم حىت (: الصحيح

 ).يأيت أمر اهللا وهم على ذلك
 

إن النصر ومصري هذا الدين بيد اهللا سبحانه، فقد تكفل به ووعد به فإن شاء نصره 
بشؤونه، فإن أبطأ فبحكمة مقدرة فيها وأظهره وإن شاء أجله وأخره، فهو احلكيم اخلبري 

* َيومِئٍذ يفْرح الْمؤِمنونَ {اخلري لإلميان وأهله، وليس بأحد بأغري على احلق وأهله من اهللا، 
 ِحيمالر ِزيزالْع وهاء وشن يم رنصِر اللَِّه يصِبن *لَِكنو هدعو اللَّه ِلفخاللَِّه لَا ي دعو أَكْثَر 

 .]٦-٤:الروم [}الناِس لَا يعلَمونَ
 

 لن تبلغ اد حىت تلعق الصربا *** ال حتسب اد متراً أنت آكله
 



 

١٩٦ 

فإن اهللا سبحانه وتعاىل جلت قدرته وعزت عظمته مين على املؤمنني بالنصر أحيانا 
ء حلكم يقدرها ويبتليهم منه أحياناً أخرى فيحرمهم من هذه النعمة ويذيقهم طعم االبتال

 .ويعلمها
 

 ويبتلي اهللا بعض القوم بالنعِم *** قد ينعم اهللا يف البلوى وإن عظمت
 

 : وقد عد ابن القيم رمحه اهللا يف زاد املعاد نبذاً من هذه احلكم، فقال
 
نعم، : هل قاتلتموه؟ قال:  أن هذا من أعالم الرسل كما قال هرقل أليب سفيان:منها(

: سجال يدال علينا مرة وندال عليه أخرى، قال: نكم وبينه؟ قالكيف احلرب بي: قال
 .كذلك الرسل تبتلى مث تكون هلم العاقبة

 
 أن يتميز املؤمن الصادق من املنافق الكاذب، فإن املسلمني ملا أظهرهم اهللا على :ومنها

 أعدائهم يوم بدر وطار هلم الصيت، دخل معهم يف اإلسالم ظاهراً من ليس معهم باطنا،
فاقتضت حكمة اهللا عز وجل أن سبب لعباده حمنة ميزت بني املسلم واملنافق، فأطلع 
املنافقون رؤوسهم يف هذه الغزوة وتكلموا مبا كانوا يكتمونه، وظهرت خمابتهم، وعاد 
تلوحيهم تصرحيا، وأنقسم الناس إىل كافر ومؤمن ومنافق انقساماً ظاهراً، وعرف املؤمنون 

 .دورهم وهو معهم، ال يفارقوم، فاستعدوا هلم وحترزوا منهمأن هلم عدواً يف نفس 
 

 لو نصر اهللا سبحانه وتعاىل املؤمنني دائماً وأظفرهم بعدوهم يف كل موطن، وجعل :ومنها
هلم التمكني والقهر ألعدائهم أبداً، لطغت نفوسهم ومشخت وارتفعت، فلو بسط هلم 

ها لو بسط هلم الرزق، فال يصلح عباده إال النصر والظفر لكانوا يف احلال اليت يكونون في
السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو املدبر ألمر عباده كما يليق 

 .حبكمته، إنه م خبري بصري
 



 

١٩٧ 

 استخراج عبودية أوليائه وحزبه يف السراء والضراء فيما حيبون وفيما يكرهون، ويف :ومنها
إذا ثبتوا على الطاعة العبودية فيما حيبون وما يكرهون حال ظفرهم وظفر أعدائهم م، ف

 .فهم عبيده حقاً، وليسوا كمن يعبد اهللا على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية
 

 أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكرة واهلزمية ذلوا وانكسروا وخضعوا، فاستوجبوا منه :ومنها
ولَقَد {: والية الذل واإلنكسار، قال تعاىلالعزة والنصر، فإن خلعة النصر إمنا تكون مع 

ويوم حنيٍن ِإذْ أَعجبتكُم {: ، وقال]١٢٣:آل عمران [}نصركُم اللّه ِببدٍر وأَنتم أَِذلَّة
، فهو سبحانه إذا اراد أن يعز عبده وجيربه ]٢٥:التوبة [}كَثْرتكُم فَلَم تغِن عنكُم شيئًا

 .ره أوالً، ويكون جربه له وانكساره له ونصره على مقدار ذله وانكسارهوينصره كس
 

 أن اهللا سبحانه هيأ لعباده املؤمنني منازل يف دار كرامته مل تبلغها أعماهلم، ومل :ومنها
يكونوا بالغيها إال بالبالء واحملنة، فقيض هلم األسباب اليت توصلهم إليها من ابتالئه 

 .عمال الصاحلة اليت هي من مجلة أسباب وصوهلم إليهاوامتحانه، كما وفقهم لأل
 

 أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغىن طغياناً وركوناً إىل العاجلة، :ومنها
وذلك مرض يعوقها عن جدها يف سريها إىل اهللا والدار اآلخرة، فإذا أراد ا را ومالكها 

االمتحان ما يكون دواء لذلك املرض العائق عن ورامحها كرامته قيض هلا من االبتالء و
السري احلثيث إليه، فيكون ذلك البالء واحملنة مبرتلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه 
ويقطع منه العروق املؤملة، الستخراج األدواء منه ولو تركه لغلبته األدواء حىت يكون فيها 

 .هالكه
 

راتب أولياؤه، الشهداء هم خواصه واملقربون من  أن الشهادة عند اهللا من أعلى م:ومنها
عباده وليس بعد درجة الصديقية إال الشهادة، وهو سبحانه حيب أن يتخذ من عباده 
شهداء، تراق دمائهم يف حمبته ورضائه، ويؤثرون رضاه وحمابه على نفوسهم، وال سبيل إىل 



 

١٩٨ 

انتهى كالمه رمحه ).  العدونيل هذه الدرجة إال بتقدير األسباب املفضية إليها من تسلط
 .اهللا
 

كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ شيئًا وهو {: يقول اهللا عز وجل
 }خير لَّكُم وعسى أَن تِحبواْ شيئًا وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمون

 .]٢١٦:بقرةال[
 

يف هذه اآلية عدة حكم وأسرار ومصاحل للعبد، فإن العبد : (قال اإلمام ابن القيم يف الفوائد
إذا علم أن املكروه قد يأيت باحملبوب، واحملبوب قد يأيت باملكروه؛ مل يأمن أن توافيه املضرة 

واقب، فإن اهللا من جانب املسرة ومل ييأس أن تأتيه املسرة من جانب املضرة لعدم علمه بالع
 .يعلم منها ما ال يعلمه العبد، أوجب له ذلك أمورا

 
 أنه ال أنفع له من امتثال األمر وإن شق عليه يف االبتداء، ألن عواقبه كلها خريات :منها

ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خري هلا وأنفع، وكذلك ال شي أضر عليه 
مالت إليه، فإن عواقبه كلها آالم وأحزان وشرور من ارتكاب النهي وإن هويته نفسه و

ومصائب، وخاصية العقل حتمل األمل اليسري ملا يعقبه من اللذة العظيمة واخلري الكثري، 
 .واجتناب اللذة اليسرية ملا يعقبها من األمل العظيم والشر الطويل

 
 األمور والرضى  أا تقتضي من العبد التفويض إىل من يعلم عواقب:ومن أسرار هذه اآلية

 .مبا خيتاره له ويقضيه ملا يرجو فيه من حسن العاقبة
 

 أنه ال يقترح على ربه وال خيتار عليه وال يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته :ومنها
وهالكه فيه وهو ال يعلم، فال خيتار على ربه شيئاَ، بل يسأله حسن االختيار له وأن يرضيه 

 .من ذلكمبا خيتاره، فال أنفع له 
 



 

١٩٩ 

 أنه إذا فوض أمره إىل ربه ورضي مبا خيتاره له، أمده فيما خيتاره له بالقوة عليه :ومنها
والعزمية والصرب، وصرف عنه اآلفات اليت هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن 

 .عواقب اختياره له مامل يكن ليصل إىل بعضه مبا خيتاره هو لنفسه
 

فكار املتعبة يف أنواع االختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات  أنه يرحيه من األ:ومنها
والتدبريات اليت يصعد منها يف عقبة ويرتل يف أخرى ومع هذا فال خروج له عما قدر 
عليه، فلو رضي باختيار اهللا أصابه القدر وهو حممود مشكور ملطوف به فيه، وإال جرى 

 مع اخياره لنفسه، ومىت صح تفويضه عليه القدر وهو مذموم غري ملطوف به فيه، ألنه
ورضاه اكتنفه املقدور مع العطف عليه واللطف به فيصري بني عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما 

إذا نفذ القدر يف العبد كان من أعظم أسباب نفوذه . حيذره، ولطفه يهون عليه ما قدره
ر طرحياً كامليتة؛ فإن حتيله يف رده، فال أنفع له من االستسالم وإلقاء نفسه بني يدي القد

 .انتهى كالمه رمحه اهللا) السبع ال يرضى بأكل اجليف
 

 والدمع يهطل من شأنيهما ما سبال *** باتت تذكرين باهللا قاعدة
 كرهاً وهل أمنعن اهللا ما فعال *** يا بنت عمي كتاب اهللا أخرجين
 وإن حلقت بريب فابتغي بدال *** فإن رجعت فرب اخللق أرجعين

 أو ضارعاً من ضنا مل يستطع حوال *** عرج أو أعمى فيعذرينما كنت أ
 

أن رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : روى الطربي يف تارخيه عن ابن اسحاق
شهدت أُحداً مع رسول اهللا صلى اهللا عيه أنا وأخ يل فرجعنا جرحيني، فلما : (وسلم قال

أو قال -وج يف طلب العدو، قلت ألخي أذّن مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باخلر
أتفوتنا غزوة مع رسول اهللا ىل اهللا عليه وسلم؟ واهللا مالنا من دابة نركبها وما منا إال : -يل

جريح ثقيل، فخرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكنت أيسر جرحا، فكان إذا 
 ). املسلمونحىت انتهينا إىل ما انتهى إليه.. ومشى عقبة.. غلب محلته عقبة

 



 

٢٠٠ 

 ).ذروة سنام اإلميان؛ الصرب للحكم والرضى بالقدر: (قال أبو الدردا
 

 .وذا الدواء نستشفي من جراحنا املنبعثة هنا وهناك
 

 ندرك املعىن املطلوب من وراء تشييد معركة الفلوجة وثباا فبعد تفهم هذه احلقائق؛
عركة الوحيدة على ثغر اإلسالم األول، وانتصاا بكل ما أوتيت من قوة، ألا اليوم هي امل

والثبات فيها والرباط على خطوطها يعين احلفاظ على الثغر األول الذي نطاعن منه الكفر 
 .والعدوان

 
وال يعين أن نرى العدو قد دخل إىل العمق وجتول يف ساحات املدينة ومتركز على 

دو هي حرب شوارع ومدن األطراف أنه قد حقق أهدافه يف االنتصار، فمعركتنا مع الع
تتنوع يف تكتيكاا وأساليبها الدفاعية واهلجومية، واحلروب الضارية ال حتسم نتائجها من 

 .أيام وال أسابيع بل تأخذ وقتها ريثما حيني موعد إعالن الفوز ألحد الطرفني
 

سي ويكفينا قبل حسم النتيجة أن قرت عيوننا برؤية أبناء اإلسالم يثبتون كاجلبال الروا
 .على خطوط الفلوجة املباركة، ويلقنون األمة دروساً جديدة يف اجللد والصرب واليقني

 
ولعلنا نلقي نظرة حول بعض من هذه الدروس والنتائج العظام اليت متخضت عن تلك 

 :املعركة الشاخمة، فأقول
 

ناك ثلة وأيقنت األمة أن ه: أحيت املعركة من جديد معاين العزة والكرامة واإلباء: أوالً
من أبنائها قادرين على مواجهة األخطار الكاحلة بكل جرأة وثبات وعزمية، وأن هذه الثلة 
صدقت مع أمتها يف خططها ومشاريعها اليت أعدا النبعاث األمة من جديد وبذلت من 

 .أجل ذلك كثرياً دماء أبنائها وقادا
 



 

٢٠١ 

تستطيع أن تواجه وترابط وتعارك  أا - وهي يف ذلتها وانكسارها - تعلمت األمة :اًثاني
تستطيع بذلك .. أسياد األرض وطغاا بعصابة قليلة من أبنائها، وبعتاد خفيف من السالح
 .أن تلحق بالعدو خسائر جسيمة أليمة وجتربه على جترع كأس اهلزمية املر

 
 فتحت الفلوجة أرض املعركة على مصراعيها، فأهلبت مهم أبناء اإلسالم داخل :ثالثاً

العراق وخارجه، ودفعت بدمائها الطاهرة اليت أريقت على أرضها بالكثري من أبناء 
اإلسالم لينهضوا بتكاليف اجلهاد وينفروا للتصدي للحملة الصليبية العاملية، فاشتعلت 
املعارك واملالحم يف أحناء متفرقة من أرض العراق وتشكلت الكتائب وااميع وانربى 

ل العدو ويصطادون دورياته ويغريون على مواقعه، وقد شهدنا ااهدون يتلقفون أرتا
بفضل اهللا خسائره الكثرية اليت تكبدها على أرض العراق كلها، فكان من مفاخر هذا 
الفتح أن تعظم نفوس أبناء اجلهاد وتنهار أمامها أساطري اآلالت احلربية احلديثة فهممهم 

 .ت إىل ميادين اجلد والعملاآلن قد حتررت من أوهام العجز واخلوف وانطلق
 

 أحرزت معركة الفلوجة نصراً عسكرياً استرتيجياً مهما، فاجلميع على دراية بتفوق :رابعاً
اآللة العسكرية األمريكية وتطور جيوشها ونظامها احلريب الذي يعتمد على ضرب 

كي األهداف عن بعد دون التحام واشتباك، والذي يفترض أن يؤمن سالمة اجلندي األمري
دون أن يستهلك يف معارك خطرة تكلفه روحه، ولكن الفلوجة استدرجت هذه اآللة 

 استدرجتها إىل حرب شوارع قاسية غري منتظمة تسترتف - وفق خطة مدبرة -الضخمة 
جهدها وطاقتها وعتادها، وأصبح اجلندي األمريكي يواجه املوت واهلالك من حيث ال 

إىل األزقة والشورع والدخول إىل البيوت واألبنية، حيتسب، وأرغم األمريكان على الرتول 
فانكشف العدو لنريان ااهدين وكمائنهم وفاجأته قدرم على املناورة والكر والفر، 
واضطر خلوض معارك قريبة مل يعهدها، تكبد فيها خسائر عظيمة يف األرواح واآلليات 

 .تزيد على املئات والعشرات
 



 

٢٠٢ 

سكرية األمريكية اهلزمية النفية الكربى؛ فقد بدى واضحاً لعرايب  جترعت اإلدارة الع:خامساً
هذه احلرب وخمططيها؛ أن ااهدين ال يوقفهم أي نوع من أنواع الردع، ولو كلف ذلك 
خوض حرب إبادة شاملة يستأصلون فيها مجيعاً، فالعقلية اجلهادية أصبحت املعضلة 

وما حدث يف الفلوجة من مفاخر والثبات الكربى أمام خطط احلرب األمريكية والعاملية، 
أوهن نفوس قادة العدو وجلب هلم الكآبة والضجر النفسي واإلرباك املعنوي، وما 

 .ينتظرهم أدهى وأمر بعون اهللا تعاىل
 

 أسهمت الفلوجة بثباا ورباطة جأشها بكشف اللثام عن وجوه الردة والنفاق :سادساً
بلت به حكومة عالوي املرتدة، وكشفت والعمالة، وخلعت ثوب الدجل الذي تسر

الزيف الذي تردده من أا تريد مصلحة العراقيني وتقوم على حقن دمائهم وجتنيبهم 
احلروب والويالت وتشقى يف كسب رضاهم، مث يراها الناس كلهم وهي تسارع يف إنفاذ 

 اآلالف منهم قرار احلرب على الفلوجة وتغمس يديها يف دماء أبناء املدينة الطاهرة، وتقتل
وتشرد عشرات األلوف وتشرف على عمليات التدمري والتخريب وهتك األعراض وسلب 

 .األموال حتت اسم حماربة اإلرهاب واملصلحة الوطنية
 

 أسقطت املعركة القناع الزائف عن قبائح السحنة الرافضية اهلالكة، فقد أوغلوا :سابعاً
يف احلملة العسكرية على الفلوجة مبباركة حبقدهم يف هذه املعركة، وبلؤم ظاهر شاركوا 

من إمام الكفر والزندقة السيستاين، وكان هلم طول كبري يف عمليات القتل والنهب 
والتخريب، واستباحة أرواح العزل من األطفال والنساء والشيوخ، بل استزلتهم نفوسهم 

ا، ويعمدوا إىل الكريهة إىل جرائم عظام، فجعلوا يقتحمون بيوت اهللا اآلمنة ويدنسو
اليوم أرضكم وغداً (: تعليق صور شيطام السيستاين على اجلدران وخيطون عليها حبقد

 .)عرضكم
 

هم من قوات % ١٠من احلرس الوثين هم من الروافض احلاقدين و% ٩٠وللعلم؛ فإن 
 .البشمرقة الكردية



 

٢٠٣ 

 
يهودية، يف أم بذرة نصرانية، غرستها ال: (وصدق من قال من العلماء يف الرافضة

 ).أرض جموسية
 

 انكشاف اخلطوط اخلفية ألعداء اجلهاد يف هذه املعركة، فقد برز فيها مشاركات :ثامناً
 جندي إسرائيلي يف ٨٠٠عسكرية عدة لصفوف خلفية معادية؛ فقد اتضح مشاركة 

 حاخاماَ قضى الكثري منهم كما تناقلت ذلك صحفهم ووسائل ١٨املعركة، وقد رافقهم 
 كما ظهرت مشاركة أردنية عسكرية من قبل ضباط أردنيني شاركوا يف .إعالمهم

وذلك يدل على حتقق اجلميع من أن الفلوجة هي . التخطيط واالقتحام العسكري للمدينة
 .قاعدة جهادية تؤرق ليل أعداء الدين من الكفار واملرتدين

 
هاد، وتزايد حرصهم على  من نتائج املعركة الشاخمة؛ جتدد الدماء يف عروق أبناء اجل:تاسعاً

االرتقاء بالعمل اجلهادي حنو أهدافه املنشودة وخططه املوعودة، فقد أفرزت املعركة جيال 
من القادة والطاقات واخلربات اليت تعترب باألحداث، وتتأمل يف التجارب واملمارسات 

ها يف واملكتسبات ومتعن بعزم يف الطريق املرسوم وقد صقلتها شدائد املعركة، وأخرجت
 . قالب قوي متني

 
ففي معاناة اجلهاد يف سبيل اهللا والتعرض للموت يف ": (الظالل"يقول سيد رمحه اهللا يف 

كل جولة ما يعود النفس االستهانة ذا اخلطر املخوف الذي يكلف الناس كثرياً من 
اء نفوسهم وأخالقهم وموازينهم وقيمهم ليتقوه، وهو هني هني عند من يعتاد مالقاته سو

سلم منه أو القاه والتوجه به هللا يف كل مرة يفعل يف النفس يف حلظات اخلطر شيئا يقربه 
للتصور فعل الكهرباء باألجسام وكأنه صياغة جديدة للقلوب واألرواح على صفاء ونقاء 

عن طريق قيادا .. وصالح، مث هي األسباب الظاهرة إلصالح اجلماعة البشرية كلها
ذين فرغت نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها، وهانت بأيدي ااهدين ال



 

٢٠٤ 

عليهم احلياة وهم خيوضون غمار املوت يف سبيل اهللا ومل يعد يف قلوم ما يشغلهم عن اهللا 
 .والتطلع إىل رضاه

 
وحني تكون القيادة يف مثل هذه األيدي تصلح األرض كلها ويصلح العباد ويصبح عزيزاً 

م راية القيادة للكفر والضالل والفساد وهي قد اشترا بالدماء على هذه األيدي أن تسل
 .واألرواح وكل عزيز وغال أرخصته لتتسلم هذه الراية ال لنفسها ولكن هللا

 
مث هو بعد هذا كله تيسري الوسيلة ملن يريد اهللا م احلسن لينالوا رضاه وجزاؤه بغري 

كسبوا ما يستحقون عليه غضبه وفق ما حساب وتيسري الوسيلة ملن يريد اهللا م السوء لي
 . انتهى كالمه رمحه اهللا) يعلمه من سره ودخيلته

 
 شهادة االصطفاء؛ فقد تشرفت هذه العصابة من املؤمنني أن يكون طريقها :عاشراً

مرسوماً بدماء أبنائها من الشهداء، وأن يكون كبار قادا وكوادرها على اخلط األول، 
على صدق أبناء هذا اجلهاد وجترد مهمهم وعزائمهم لتحقيق فإن دل ذلك على شيء دل 

مطالب التوحيد والعقيدة والتوحيد بتفان وإخالص، وبشارم األخرى أن اهللا اصطفى 
أخيارهم وجنبائهم للقائه وموعده، فكتب هلم الشهادة والفوز بالرضوان على ما كانوا 

 .يرجون ويطلبون، فحقق هلم الوعد وأجنز هلم السؤال
 

فتلك أحوال سلفهم الصاحل حيرصون على املوت كحرص خلفهم على احلياة، فقد كانت 
الشهادة أغلى أمانيهم وكانوا يسارعون إىل امليدان حباً يف القتل يف سبيل اهللا، فقد بلغت 

 %.٨٠نسبة الشهداء من الصحابة يف جمموع احلروب 
 

 معركة اليمامة، فقد وكان شهداء املهاجرين واألنصار أكثر من نصف الشهداء يف
 ومن املهاجرين من غري أهل املدينة ٣٦٠استشهد منهم من سكان املدينة املنورة يومئذ 

 الذين كانوا -، وكان شهداء املهاجرين واألنصار وشهداء التابعني هلم بإحسان ٣٠٠



 

٢٠٥ 

من جمموع الشهداء، إذ يبلغ عدد شهداء % ٨٠- شهيد تابعي يف تلك املعركة ٣٠٠
ويكفينا أن نذكر .  شهيد١٢٠٠ شهيداً من جمموع ٩٦٠واألنصار والتابعني املهاجرين 

 يف معركة اليمامة -أن عدد الشهداء من القراء، حاملي القرآن وعلماء املسلمني حني ذاك 
، أي أن نسبة القراء من الشهداء يف معركة واحدة فقط ٥٠٠ شهيد، ويف رواية ٣٠٠ -
 .، وهي نسبة عالية جداًيف رواية أخرى% ٤٥يف رواية، و % ٢٥
 

والذين يبحثون يف مصادر الصحابة رضي اهللا عنهم؛ جيدون واحداً من كل مخسة منهم 
مات على فراشه وأربعة استشهدوا يف ميادين اجلهاد، فال تعجب من سرعة الفتوح املذهلة 

 .يف القرن األول اهلجري وثباا ودوامها
 

 جماهدينا األبطال، وأن نذكر طرفاً بسيطاً من وجيدر بنا يف هذا املقام أن نشيد بثبات
نعم اهللا عز وجل عليهم من الكرامات واللطائف الربانية اليت حفتهم يف معركتهم مع 

 .األمريكان وأعوام يف الفلوجة، فكانت تثبيتاً هلم وجرباً حلاهلم
 

وجة، استيقظ أنه يف اليوم الثالث من املعركة وبعد قصف شديد وعنيف ألحياء الفل: ومنها
ااهدون من ليلهم فرأوا اآلليات والدبابات األمريكية يف الشوارع والطرق واألفرع، فربز 
هلم سادات أهل اإلسالم يف املعمعة، بقيادة األخ أيب عزام وعمر حديد و أبو ناصر اللييب 

ىل وغريهم وغريهم من األبطال، فطردوا الغزاة إ... وأبو احلارث؛ حممد جاسم العيساوي
 .أطراف الفلوجة، وكان سالحهم يف املعركة البيكا والكالشنكوف

 
وقد حصل لألمريكان مقتلة عظيمة كبرية، حىت أن كثرياً منهم كانوا قد فروا من املعركة 
واختبئوا يف بعض بيوتات املسلمني، وكان ااهدون يتحرجون بداية من اقتحام تلك 

أكدوا من وجود اجلنود األمريكان دخلوها البيوت خوفاً على أذى املسلمني، وملا ت
 .فوجدوهم خانسون خمتبؤون، فجعلوا يقتلوم قتل اخلنافس والذباب، وهللا الفضل واملنة

 



 

٢٠٦ 

وبعد أيام من املعركة؛ عرض أحد القادة على لألخ عمر حديد واألخ أيب احلارث جاسم 
ريقا آمنا للنجاة العيساوي أن حيلقوا حلاهم وخيرجوا من الفلوجة بعد أن يسر هلم ط

واهللا ال خنرج مادام يف املدينة مهاجر : (ويبدأون بالعمل من اخلارج، فرفض البطالن وقاال
 .، فقاتال حىت اسشهدا رمحهما اهللا تعاىل وتقبلهما يف عباده الشهداء)واحد ثابت

 
 أن بعض األخوة قد قاسوا اجلوع أياماً عديدة، وبعد رجاء وحسن يقني باهللا عز :ومنها

وجل عثروا على بطيخة كبرية، فلما فتحوها إذا ا محراء كأحسن ما تكون، فأكلوا منها 
أياماً يشبعون وحيمدون ويتعجبون، حىت جزموا أم مل يتذوقوا طيب مأكلها يف الدنيا، 

 .ومعلوم أن البطيخ ليس هذا أوانه ومكانه الذي يعرف به
 

أكلهم ومشرم، حىت أم فقدوا مياه  أن اإلخوة قد عانوا الكثري من م:ومنها أيضاً
الشرب وشحت لديهم شحاً عظيماً، فأخذت الفطور تنبت على أفواههم وشفاههم، وملا 
مهوا بالبحث عن بضع قطرات من املاء تروي شيئاً من أجوافهم العطشة دخلوا بيتاً 
ها فوجدوا فيه ثالث قرب من املاء قد اصطفت جبانب بعضها على منط غريب، فلما رأو

تعجبوا إذ مل يعهد يف الفلوجة وال يف العراق أن يرى املاء موضوعاً يف مثل هذه القراب 
اجلميلة الغريبة، فلما تذوقوا املاء علموا أنه ليس من ماء الدنيا، فشربوا حىت ارتووا، 

 .ويقسموا بعدها أم مل يشربوا مثله يف هذه احلياة الدنيا
 

مد صلى اهللا عليه وسلم قد أصيب يف دماغه بطلقة  أن أخاً من جزيرة حم:ومنها أيضاً
قناص فدخلت من جبهته وخرجت من قفاه، فتناثرت أشالء دماغه على كتفه األمين، 
فهرع إخوانه إليه وأخذوا ما تناثر من األشالء وضموها إىل مكاا مث ربطوا مكان إصابته 

 إال أن لسانه صار به بعض وتركوه، وقد تعاىف بعدها بأيام، وهو حي اآلن ما به من بأس
 .الثقل، نسأل اهللا أن يتقبل منه ومن إخوانه

 



 

٢٠٧ 

فقد أبصحت من قبيل النقل ! وما أدراك ما روائح املسك؟.. وأما عن روائح املسك
املتواتر عند مجهور ااهدين، فقد حدث الكثري من إخواننا عن الروائح الطيبة اليت تنبعث 

 . مجيعاًمن الشهداء واجلرحى تقبلهم اهللا
 

 فقد أصيب رمحه اهللا إصابة بليغة ومن ذلك ما جرى لألخ البطل أيب طلحة البيحاين؛
وجعلت رائحته الطيبة تفوح يف كل مكان، حىت انتشرت ببعض الطرقات واشتمها كثري 

 - حنسبه واهللا حسيبه وال نزكيه على اهللا -من اإلخوة مث قضى شهيداً 
 

 ما رواه كثري ممن حضر تلك امللحمة من أم مسعوا ة؛ومما يبعث على الثبات والطمأنين
صهيل اخليول وصليل السيوف تشتبك عند احتدام املعارك واشتدادها، فتعجب اإلخوة 
من ذلك مراراً، وراحوا يسألون إخوام األنصار إن كان هناك خيول قريبة من الفلوجة، 

ثل هذه اخليول، فلله احلمد أوالً فجزم األنصار بالنفي وأكدوا أن املنطقة ال يوجد فيها م
 .وآخراً

 
: روى أمحد يف املسند واحلاكم يف املستدرك عن أيب بردة بن قيس أخي أيب موسى قال

 .)اللهم اجعل فناء أميت قتالً يف سبيلك بالطعن والطاعون(: قال رسول اهللا عليه وسلم
 

 * يِل اللِّه أَمواتا بلْ أَحياء ِعند ربِهم يرزقُونوالَ تحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِب{: قال تعاىل
 فوأَالَّ خ لِْفِهمخ نقُواْ ِبِهم ملْحي لَم ونَ ِبالَِّذينِشربتسيِلِه وِمن فَض اللّه ماها آتِبم فَِرِحني

 .]١٧٠-١٦٩:آل عمران [}علَيِهم والَ هم يحزنونَ
 

 وسيفك مشهور بسيفك تعذر *** اً أو مت كرميا فإن متتعش ملك
 



 

٢٠٨ 

هذه حملة سريعة توجز مثار ونتائج الثبات والصمود على أرض الفلوجة املباركة، 
واإلجنازات احلاصلة كثرية املنافع جليلة التوابع، يدركها ويفهمها املنصف املتأمل يف 

 .األحداث واملواضع
 

 ؛ويا أُمة اإلسالم
 

ك اجلراح والطعنات، وأمراضك وأدوائك املقعدات ال تداوى إال بالتوحيد قد توالت علي
 .املعقود على ألوية اجلهاد

 
فمىت تقرري قرارك الصحيح بالنفري واإلنفكاك من اجللّاد، ومعارك اليوم ال هدأة هلا وال 
سكون، وقد أحب نبينا صلى اهللا عليه وسلم أال يقعد خالف سرية تغزو يف سبيل اهللا بل 

 .ان من فعله أن يدمي الغزو واجلهاد على مدار األوقاتك
 

وأذكركم حبديث جربيل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد غزوة األحزاب الذي 
فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة مل يكن إال : يرويه البخاري قال

اهللا إن املالئكة مل تضع و! أوضعت السالح؟: (أن وضع سالحه فجائه جربيل فقال
أسلحتها بعد، فاض مبن معك إىل بين قريضة، فإين سائر أمامك أزلزل م حصوم 

، فسار جربيل يف موكبه من املالئكة ورسول صلى اهللا عليه )وأقذف يف قلوم الرعب
 .وسلم على إثره يف موكبه املهاجرين واألنصار

 
كم من أبناء دينكم وقد نزل م ألوان من كيف هان عليكم يا مسلمون أن ترون إخوان

كيف ... العذاب والقتل والدمار وأنتم آمنون يف دياركم ساملون يف أهليكم وأموالكم
 !ذاك؟

 
 فلم يبق منا عرضة للمراجِم *** مزجنا دمانا بالدموعا السواجِم



 

٢٠٩ 

 إذا احلرب شبت نارها بالصوارِم *** وشر سالح املر دمع يريقه
 وقائع يلحقن الذرى باملناسِم *** الم إن ورائكمفإيهاً بين اإلس

 على هفوات أيقظت كل نائِم *** وكيف تنام العني ملء جفوا
 ظهور املذاكي أو بطون القشاعِم *** أضحى مقيلهم" العراق"وإخوانكم بـ 

 جترون ذيل اخلفض فعل املساِمل *** يسومهم الروم اهلوان وأنتم
 

شيخنا وأمرينا الشيخ ااهد أيب عبد اهللا  رسل سالمي إىلوال أنسى يف هذا املقام أن أ
 ؛أسامة بن الدن حفظه اهللا ورعاه

 
 ال نقيل وال نستقيل، نسيح يف أرض اهللا بسيوف - بعون اهللا -فنحن على العهد ماضون 

اجلهاد، نطاعن أعداء امللة ونناجز عباد الصليب، وإنكم لن تؤتوا من قبلنا وفينا عني 
 فأرم بنا أينما شئت؛ فلن جتد منا إال املسارعة يف تلبية النداء - اهللا  بإذن-تطرف 

 فواهللا لئن ندخل السرور - بعون اهللا -واملصابرة على جمالدة األعداء، فأبشر مبا يسرك 
 .على قلبك أحب إلينا من الدنيا وما فيها، فسر على بركة اهللا وحنن معك

 
 حيمل يف الثغور لواِءما دام  *** أنا مع أسامة حيث آل مآله
 أو نال مرتلة مع الشهداء *** أنا مع أسامة نال نصراً عاجالً

 
 إىل اإلخوة ااهدين يف أفغانستان، وعلى رأسهم املال حممد عمر حفظه وسالمي أيضاً؛

اهللا، والشيخ ااهد الدكتور أمين الظواهري، والشيخ احلبيب أيب الليث القامسي، وإىل باقي 
 .لذين مل أذكرهماإلخوة ا

 
 نسأل اهللا أن حيفظكم ؛وسالمي إىل األسود يف جزيرة حممد صلى اهللا عيه وسلم

 .ويرعاكم، فقلوبنا ختفق بكم وألسنتنا تلهج بالدعاء لكم
 



 

٢١٠ 

 . أيب حفص والسيف وإخواموسالمي إىل اإلخوة يف الشيشان؛
 

 .وإىل اإلخوة الصادقني املوحدين يف أرض اإلسراء واملعراج
 
األخ احلبيب أيب  وعلى رأسهم ىل ااهدين يف اجلماعة السلفية للدعوة والقتال؛وإ

 .مصعب عبد الودود
 

 .وسالمي إىل باقي ااهدين يف أراضي املسلمني
 

 وليهنكم ما أصبحتم فيه مما  وكل عام وأنتم خبري،تقبل اهللا منا ومنكم صاحل األعمال،
 .أصبح الناس فيه يف هذا العيد

 
 ]هنا يبكي الشيخ[ ...ولكن العيد ملن صدع بالتوحيد... عيد ملن لبس اجلديدفليس ال

هنا يبكي  [...ولكن العيد ملن كفر بالشرك والتنديد... فليس العيد ملن لبس اجلديد
 ]الشيخ

 ...ولكن العيد ملن جاهد أولياء الشرك والتنديد... فليس العيد ملن لبس اجلديد
 
 ]٢١:يوسف [}مِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَواللَّه غَاِلب علَى أَ{
 

 .واحلمد هللا رب العاملني
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير تنِظيِم القَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدين

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

٢١١ 

 اخلطاب احلادي و العشرون

 

   املُجِرِمني املُجِرِمنيوِلتستِبني سِبيلُوِلتستِبني سِبيلُ
 

  هـ١٤٢٥ ذو احلجة ١٣
  م٢٠٠٥ كانون الثاين/يناير ٢٣

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 ، ونعوذ باهللا من شرور أنفنسا وسيئات أعمالنا،إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره
 ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال ،لهمن يهده اهللا فال مضل 

 . وأشهد أن حممداً عبده ورسوله،شريك له
 

 :يقول اهللا عز وجل
 
تؤِمنونَ ِباللَِّه * يا أَيها الَِّذين َآمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة تنِجيكُم من عذَاٍب أَِليم {

* ِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ ورسوِلِه وتجا
يغِفر لَكُم ذُنوبكُم ويدِخلْكُم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ومساِكن طَيبةً ِفي جناِت 



 

٢١٢ 

 }وأُخرى تِحبونها نصر من اللَِّه وفَتح قَِريب وبشِر الْمؤِمِنني* عِظيم عدٍن ذَِلك الْفَوز الْ
 .]١٣-١٠:الصف[
 

 : يف مدارجه- رمحه اهللا -قال ابن القيم 
 
 أفيحل للمسلمني االستسالم ،إذا طرق العدو من الكفار بلد اإلسالم طرقوه بقدر اهللا(

 .هـ. أ) ؟له وهو اجلهاد الذي يدفعون به قدر اهللا بقدرهللقدر وترك دفعه بقدر مث
 

اعلموا أيها املسلمون أن اجلهاد يف سبيل اهللا اليوم دواء لكثري من األمراض اليت تشكو منها 
 فهو طريق تكفل اهللا ؛ فإنه الشيء بعد التوحيد يعدل اجلهاد نفعاً للبالد والعباد،األمة

 :داية سالكيه كما قال تعاىل
 
}اولَنبس مهنِديها لَنوا ِفينداهج ٦٩:العنكبوت[ }الَِّذين[ 
 

إذا أشكل عليهم أمر من أمور الدين توجهوا مبسألتهم إىل أهل لذلك كان السلف 
ً أن جيدوا اهلداية والصواب عندهم  وهو كذلك باب من أبواب ،الثغور واجلهاد تيمنا

 :يف احلديثاجلنة يـذهب اهللا به اهلم والغم كما 
 
ـُذهب اهللا به اهلم والغم"  "عليكم باجلهاد فإنه باب من أبواب اجلنة ي
 

ـُحفظ مقاصد الدين وتصان احلرمات  : كما أخربنا ربنا تبارك وتعاىل،وبه ت
 
داِن الَِّذين وما لَكُم الَ تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والْمستضعِفني ِمن الرجاِل والنساء والِْولْ{

يقُولُونَ ربنا أَخِرجنا ِمن هـِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها واجعل لَّنا ِمن لَّدنك وِليا واجعل لَّنا 
 .]٧٥:النساء [}ِمن لَّدنك نِصريا

 
  ]٦:العنكبوت [} لَغِني عِن الْعالَِمنيومن جاهد فَِإنما يجاِهد ِلنفِْسِه ِإنَّ اللَّه{ :وقال تعاىل

 



 

٢١٣ 

 فاهللا ؛أي أن اخلري العائد أو املتحصل من اجلهاد مرده على أنفسنا إن جاهدنا يف سبيل اهللا
 وهو كذلك باب عظيم من أبواب التمحيص يعرف به املؤمن ،تعاىل غين عنا وعن جهادنا

 . والذي حيب أن يـحمد مبا مل يفعل،طاملوحد من املنافق املتسلق الذي يتشبع مبا مل يـع
 

 ومن مل يكن له سابقة عهد مع اجلهاد ،فاجلهاد ترمجان التوحيد وهو دليل صدق املوحد
 مهما أويت ،والبالء يف سبيل نصرة هذا الدين ال حيق له أن يتصدر مواقع الزعامة والقيادة

 وهو كالبس ثويب ،ده وهو إن فعل فهو يتشبع ويتظاهر مبا ليس عن،من علم وحسن بيان
 .زور

 
وما أحوج األمة إىل هذا امليزان والكشاف يف هذا الزمان الذي كثر فيه املتسلقون 

  : قال تعاىل،واملنافقون واملتاجرون
 
آل  [}ينأَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يعلَِم اللّه الَِّذين جاهدواْ ِمنكُم ويعلَم الصاِبِر{

 .]عمران
 

والَِّذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين آوواْ ونصرواْ { :وقال تعاىل
 .]٧٤:األنفال [}أُولَـِئك هم الْمؤِمنونَ حقًّا

 
ِه ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم أَعظَم الَِّذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ ِفي سِبيِل اللّ{ :وقال تعاىل

 .]٢٠:التوبة [}درجةً ِعند اللِّه وأُولَِئك هم الْفَاِئزون
 

ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين آمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا ِبأَمواِلِهم { :وقال تعاىل
 .]١٥:احلجرات [}سِبيِل اللَِّه أُولَِئك هم الصاِدقُونوأَنفُِسِهم ِفي 

 
 وأم هم املؤمنني حقا ،فاعترب سبحانه وتعاىل جهادهم دليالً على صدق إميام وتوحيدهم

 . وهم الصادقون الفائزون يف الدنيا واآلخرة- أي املوحدون حقا -
 



 

٢١٤ 

ـُتح ، كلما نادى منادي اجلهاد الذين تز قلوم،أما الذين ال جياهدون وال ينفرون  أو ف
 : قال تعاىل، فهؤالء متهمون يف إميام مزورون يف دعواهم؛يف األمة باب للبذل والفداء

 
} ِبِهميِفي ر مفَه مهقُلُوب تابتارِم اآلِخِر ووالْيونَ ِباللِّه وِمنؤالَ ي الَِّذين كأِْذنتسا يمِإن

ولَو أَرادواْ الْخروج َألعدواْ لَه عدةً ولَـِكن كَِره اللّه انِبعاثَهم فَثَبطَهم وِقيلَ * نَ يترددو
الْقَاِعِدين عواْ مد٤٦-٤٥:التوبة [}اقْع[. 

 
فاعترب سبحانه وتعاىل ختلفهم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دليالً على نفاقهم وعدم 

 كما اعترب عدم اإلعداد واألخذ بأسباب اجلهاد دليالً على عدم صدقهم ورغبتهم ،إميام
 .يف اخلروج يف سبيل اهللا

 
 فكيف مبن يثبط ، وزعم اللسان من دون عمل ال يكفي،فلكل دعوى وزعم برهان ودليل

 !!!األمة عن اجلهاد ويؤمث ااهدين وجيرمهم جلهادهم
 

  :قد جعل اهللا ألهل حمبته عالمتني ():العبودية(ابه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كت
 

 . اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم:األوىل
 . واجلهاد يف سبيل اهللا:الثانية

 
 ويف ،وذلك ألن اجلهاد حقيقته االجتهاد يف حصول ما حيبه اهللا من اإلميان والعمل الصاحل

 – رمحه اهللا –مه  انتهى كال)بغضه من الكفر والفسوق والعصياندفع ما ي
 

لو قدمت الشعوب املسلمة جزءاً يسرياً مما تقدمه يف سبيل الطاغوت يف طريق اجلهاد يف 
 و لكان هلم شان آخر خيتلف عما هم عليه من ، لتغريت حاهلم إىل أحسن حال؛سبيل اهللا

 .الذل واخلنوع واهلوان والعبودية للطواغيت
 

 جلهاد على أرض العراق؟؟فكيف إذا مسعت هذه الشعوب حقيقة أخبار ا



 

٢١٥ 

 
 ومثاره – بفضل اهللا –فخطط اجلهاد ومشاريعه تسري على قدم وساق على أرض الرافدين 

 ففتلوا حبائلهم وأحضروا ؛أخذت يف البدو والصالح مما أقض مضاجع الكفر يف املنطقة
 . و أجلبوا حبقدهم وبطشهم على أرض الفلوجة الطيبة،مكرهم

 
كي وحلفاؤه من الرافضة وغريهم من غزوهم واعتدائهم على فماذا جىن الغاصب األمري

 ؟؟ديار اإلسالم اآلمنة
 

 وتداعت حججهم ومزاعمهم يف ،لقد ظهرت فضائحهم وأكاذيبهم املكشوفة للعامل امجع
 ..حتقيق األمن واألمان للحكومة العراقية املرتدة

 
ـُسمىا، ))الكذبة األمريكية الكربى(( :وشغلهم الشاغل اآلن يف إجناح  :ليت ت

 ..))الدميقراطية((
 

 وأومهوها )الدميقراطية املتحضرة(فقد لعب األمريكان بعقول كثري من الشعوب بأكذوبة 
 .أن سعادا ورفاهيتها مرهونة ذا املنهج البشري القاصر

 
 ألا حامية ؛ وأفغانستان،وبعدها قررت إدارة الكفر األمريكية حرا على العراق

 . العامل وراعيتها األوىلالدميقراطية يف
 

 أي لغرض التلبيس والتدجيل ؛ هلذا الغرض)العالوية(وعلى أرض العراق أُنشأت احلكومة 
 ولإليهام بأن الواليات املتحدة جادة يف إقامة وطن عراقي ،على عقول العراقيني والعامل

لتمكني لدولة  فتستر بذلك أهدافها ومراميها الصليبية يف املنطقة يف ا،مستقل ودميقراطي
 . وختفي أطماعها ونواياها جتاه ثروات العراق وخرياته،اسرائيل الكربى

 



 

٢١٦ 

وإن من أعظم ما حرص اإلسالم على بقاء صفائه ونقائه ومتيزه هو شخصية هذا الدين 
 والغلو ، بعيداً عن التمييع والتشويه،وقبوله كما أنزل بأوامره وزواجره وحدوده وقواعده

 . وهذا ما جاء مؤكداً يف كثري من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية،واإلفراط والتفريط
 

  :قال اهللا تعاىل
}ِصريلُونَ بمعا تِبم هاْ ِإنوطْغالَ تو كعم ابن تمو تا أُِمركَم ِقمت١١٢:هود [}فَاس[. 
 

 :وقال سبحانه
}ىتح ِبراصو كى ِإلَيوحا يم ِبعاتاِكِمنيوالْح ريخ وهو اللّه كُمح١٠٩:يونس [} ي[. 
 

 :وقال سبحانه
 
وأَِن احكُم بينهم ِبمآ أَنزلَ اللّه والَ تتِبع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفِْتنوك عن بعِض ما أَنزلَ {

كِإلَي ٤٩:املائدة [}اللّه[. 
 

 :وقال سبحانه
}متِقيمفَاستساٍط ملَى ِصرع كِإن كِإلَي ِبالَِّذي أُوِحي ٤٣:الزخرف [}ِسك[. 
 

 :وقال جل من قائل
 }اتِبعواْ ما أُنِزلَ ِإلَيكُم من ربكُم والَ تتِبعواْ ِمن دوِنِه أَوِلياء قَِليالً ما تذَكَّرون{
 .]٣:األعراف[
 

 :وقال سبحانه
}أَنَّ هِبيِلهون سع ِبكُم قفَرلَ فَتبواْ السِبعتالَ تو وهِبعا فَاتِقيمتساِطي مـذَا ِصر{ 
 .]١٥٣:األنعام[
 

  :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم



 

٢١٧ 

 "من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"
 

  :وقال عليه الصالة والسالم
 كثرياً، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين فإنه من يعش بعدي فسريى اختالفاً"... 

 "املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعةة ضاللة
 

 ؛جاءت الدميقراطية لتقول لنا
 

 وله كلمة الفصل والبت يف كل ،إن الشعب يف النظام الدميقراطي هو احلكم واملرجع
 :ظام تقول فحقيقته يف هذا الن،القضايا

 
ال راد لقضائه وال معقب حلكمه له احلكم وإليه يرجعون، إرادته مقدسة، واختياره 
ملزم، وآراؤه مقدمة حمترمة، وآراؤه مقدمة، وحكمه حكمة عدل، من رفعه رفع، ومن 
وضعه وضع، فما أحله الشعب هو احلالل وما حرمه هو احلرام، وما رضيه قانوناً 

رب، وما عداه فال حرمة له وال قيمة وال وزن، وإن كان ديناً ونظاماً وشريعة فهو املعت
 .قومياً وشرعاً حكيماً من عند رب العاملني

 
 هو لب النظام الدميقراطي وجوهره – أعين حكم الشعب للشعب –وهذا الشعار 

، فال وجود له إال بذلك؛ وحموره وقطب رحاه الذي تدور عليه كل قضاياه و مسائله
 ؛)دميقراطيةدين ال( فهذا هو

 
 وهذا ما يقرره منظروها ومفكروها ودعاا على رؤوس ،الذي يبجل ويعظم جهاراً اراً

 . وهو ما نشاهده ونلمسه يف الواقع الذي نراه ونعاينه،األشهاد
 

فالدميقراطية على اختالف تشعباا وتفسرياا تقوم على مبادئ وأسس نوجزأمهها يف 
 ؛النقاط التالية

 



 

٢١٨ 

السلطة "م الدميقراطية على مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات مبا يف ذلك تقو: أوالً
ويتم ذلك عن طريق اختيار ممثلني عن الشعب ينوبون عنه يف مهمة التشريع " التشريعية

فأن املشرع املطاع يف الدميقراطية هو اإلنسان وليس ( وبعبارة أخرى ،وسن القوانني
 .)اهللا
 

اإلنسان   هو)التشريع و التحليل والتحرمي( :ود املطاع من جهةوهذا يعين أن املألوه املعب
وهذا عني الكفر والشرك والضالل ملناقضته ألصول الدين  ،واملخلوق وليس اهللا تعاىل

والتوحيد، ولتضمنه إشراك اإلنسان الضعيف اجلاهل مع اهللا تعاىل يف أخص خصائص 
 "احلكم والتشريع"إالهيته أال وهو 

 
 ]٤٠:يوسف [}ِن الْحكْم ِإالَّ ِللِّه أَمر أَالَّ تعبدواْ ِإالَّ ِإياهِإ{ :قال تعاىل

 
 ]٢٦:الكهف [}ولَا يشِرك ِفي حكِْمِه أَحدا{ :وقال تعاىل

 
 وليس إىل ،]١٠:الشورى [}وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَّه{ :وقال تعاىل

 . أو الكثرة الكاثرةالشعب أو اجلماهري
 

 }أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْما لِّقَوٍم يوِقنون{ :وقال تعاىل
 ]٥٠:املائدة[
 

 }أَفَغير اللِّه أَبتِغي حكَما وهو الَِّذي أَنزلَ ِإلَيكُم الِْكتاب مفَصالً{ :وقال تعاىل
 ]١١٤:ماألنعا[
 

 ،]٢١:الشورى [}أَم لَهم شركَاء شرعوا لَهم من الديِن ما لَم يأْذَن ِبِه اللَّه{ :وقال تعاىل
 .فسمى الذين يشرعون للناس بغري سلطان من اهللا تعاىل شركاء وأندادا

 



 

٢١٩ 

هواءهم واحذَرهم أَن يفِْتنوك عن وأَِن احكُم بينهم ِبمآ أَنزلَ اللّه والَ تتِبع أَ{ :وقال تعاىل
كِإلَي لَ اللّها أَنزِض مع٤٩:املائدة [}ب[ 

 
 ]٣١:التوبة[ }اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دوِن اللّه{ :وقال تعاىل

 
 وهو نصراين –م جاء يف احلديث عن عدي بن حامت ملا قدم على النيب صلى اهللا عليه وسل

 ]٣١:التوبة[} اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دوِن اللّه{:  فسمعه يقرأ هذه اآلية–
أي مل نكن نعبدهم من جهة التنسك والدعاء ( "إنا لسنا نعبدهم": قال، فقلت له

أليس حيرمون : "قال ،)والسجود والركوع لظنه أن العبادة حمصورة يف هذه املعاين وحسب
فتلك : "بلى، قال: قال فقلت" ما احل اهللا فتحرمونه، وحيلون ما حرم اهللا فتحلون

 ".عبادم
 

إن الناس يف مجيع األنظمة األرضية يتخذ بعضهم ( :ورحم اهللا سـيد قطب إذ يقول
ات  يقع يف أرقى الدميقراطيات كما يقع يف أحط الديكتاتوري،بعضاً أرباباً من دون اهللا

 ).سواء
 

 ، والتشريع هلم يف حيام،أظهر خصائص األلوهية بالقياس إىل البشرية تعبيد العبيد( :وقال
 فمن ادعى لنفسه شيئاً من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص ،وإقامة املوازين هلم

 ).األلوهية وأقام نفسه للناس إالهاً من دون اهللا
 

 وليس ذلك ألحد من البشر، ،لتحرمي هو اهللا وحدهإن الذي ميلك حق التحليل وا(: وقال
 انتهى ) وال أمة وال الناس أمجعني إال بسلطان من اهللا ووفق شريعة اهللا،ال فرد وال طبقة

 – رمحه اهللا –كالمه 
 
 فللمرء يف ظل الدميقراطية أن العتقاد،امبدأ حرية التدين وتقوم الدميقراطية على : ثانياً

 وإن كان هذا ،ويرتد إىل أي دين وقتما شاء ، بالدين الذي يشاء ويتدين،يعتقد ما يشاء
 وهذا ، وإىل اإلحلاد وعبادة غري اهللا عز وجل،االرتداد مؤداه إىل اخلروج عن دين اهللا تعاىل



 

٢٢٠ 

إذ أن املسلم لو  ؛ ومغايرته لكثري من النصوص الشرعية،أمر ال شك يف فساده وبطالنه
كما يف احلديث الذي يرويه  ،)القتل(اإلسالم ارتد عن دينه إىل الكفر فحكمه يف 

 :البخاري وغريه
 
 .وليس فاتركوه، "من بدل دينه فاقتلوه"
 

االستتابة . .وليس له يف دين اهللا إال، فاملرتد ال يصح أن يعقد له عهد وال أمان وال جوار
 .أو السيف

 
احلكومات اعتبار الشعب حكماً أوحد تـرد إليه  تقوم الدميقراطية على :ثالثاً

 فإذا حصل أي اختالف أو نزاع بني احلاكم واحملكوم جند أن كالً من ،واخلصومات
 ليفصل الشعب ما كان ؛الطرفني يهدد اآلخر بالرجوع إىل إرادة الشعب وإىل اختياره

 .بينهما من نزاع أواختالف
 

 وهذا مغاير ومناقض ألصول التوحيد اليت تقرر أن احلَكَم الذي يفصل بقضائه بني
 .الرتاعات هو اهللا تعاىل، وليس أحد سواه

 
بينما ، ]١٠:الشورى [}وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه ِإلَى اللَّه{ :قال تعاىل

 وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل الشعب وليس إىل أحد غري :الدميقراطية تقول
 .الشعب

 
نواْ أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم فَِإن يا أَيها الَِّذين آم{ :وقال تعاىل

 }تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللِّه والرسوِل ِإن كُنتم تؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم اآلِخر
 .]٥٩:النساء[
 



 

٢٢١ 

ـُعل هذا الرد من ( :م املوقعني يف كتابه إعال- رمحه اهللا تعاىل –قال ابن القيم  ج
 فإذا انتفى هذا الرد انتفى اإلميان ضرورة انتفاء امللزوم النتفاء ،موجبات اإلميان ولوازمه

 . انتهى كالمه)اآلخر
 

مث إن إرادة التحاكم إىل الشعب أو إىل أي جهة أخرى غري اهللا تعاىل يعترب يف نظر الشرع 
 : كما قال تعاىل،لكفر بهمن التحاكم إىل الطاغوت الذي جيب ا

 
أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم آمنواْ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك يِريدونَ أَن {

 ].٦٠:النساء [}يتحاكَمواْ ِإلَى الطَّاغُوِت وقَد أُِمرواْ أَن يكْفُرواْ ِبه
 

ىل إميام زعماً وجمرد ادعاء ال حقيقة له رد حصول اإلرادة يف فجعل اهللا سبحانه وتعا
 أو حكم ال حيكم مبا أنزل ، وكل شرع غري شرع اهللا،التحاكم إىل الطاغوت وإىل شرائعه

 اهللا فهو يدخل يف معىن الطاغوت الذي جيب الكفر به 
 
 

 كان هذا التعبري ولو كان مبدأ حرية التعبري أو اإلفصاح أياً تقوم الدميقراطية على :رابعاً
 إذ ال يوجد يف الدميقراطية شيء مقدس ؛مفاده طعناً وسباً للذات اإلهلية وشرائع الدين
 .حيرم اخلوض فيه أو التطاول عليه بقبيح القول

 
 ]١٤٨:النساء [}الَّ يِحب اللّه الْجهر ِبالسوِء ِمن الْقَوِل ِإالَّ من ظُِلم{ :قال تعاىل

 
ولَِئن سأَلْتهم لَيقُولُن ِإنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَِباللِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنتم { : تعاىلوقال

 }الَ تعتِذرواْ قَد كَفَرتم بعد ِإمياِنكُم ِإن نعف عن طَآِئفٍَة منكُم نعذِّب طَآِئفَةً* تستهِزؤونَ 
 .]٦٦-٦٥:وبةالت[
 



 

٢٢٢ 

 فما ،مبدأ فصل الدين عن الدولة وعن السياسة واحلياة تقوم الدميقراطية على :خامساً
وما سوى ذلك من مرافق احلياة السياسية ، )العبادة يف الصوامع والزوايا(فقط   وهو،هللا هللا

 :واالقتصادية واالجتماعية وغريها فهي من خصوصيات الشعب
 
 ِبزعِمِهم وهـذَا ِلشركَآِئنا فَما كَانَ ِلشركَآِئِهم فَالَ يِصلُ ِإلَى اللِّه وما فَقَالُواْ هـذَا ِللِّه{

 ]١٣٦:األنعام [}كَانَ ِللِّه فَهو يِصلُ ِإلَى شركَآِئِهم ساء ما يحكُمون
 

ه  لتضمن؛وهذا القول منهم معلوم من ديننا بالضرورة فساده وبطالنه وكفر القائل به
 ،فهو جحود صريح لبعض الدين ،اجلحود الصريح كما هو معلوم من الدين بالضرورة

الذي نص على أن اإلسالم دين دولة وسياسة وحكم وتشريع، وأنه أوسع بكثري من 
 وهذا مما الشك فيه أنه كفر بواح بدين اهللا أن حيصر يف املناسك، أو بني جدران املعابد،

 : كما قال تعاىل؛تعاىل
 
تؤِمنونَ ِببعِض الِْكتاِب وتكْفُرونَ ِببعٍض فَما جزاء من يفْعلُ ذَِلك ِمنكُم ِإالَّ ِخزي ِفي أَفَ{

 ].٨٥:البقرة [}الْحياِة الدنيا ويوم الِْقيامِة يردونَ ِإلَى أَشد الْعذَاب
 

*  فُر ِببعٍض ويِريدونَ أَن يتِخذُواْ بين ذَِلك سِبيالويقُولُونَ نؤِمن ِببعٍض ونكْ{ :وقال تعاىل
 ].١٥١-١٥٠:النساء [}أُولَـِئك هم الْكَاِفرونَ حقًّا وأَعتدنا ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا

 
 مبدأ حرية تشكيل التجمعات واألحزاب السياسية  تقوم الدميقراطية على:سادساً

 .اً كانت عقيدة وأفكار وأخالقيات هذه األحزابوغريها أي
 

 ؛وهذا مبدأ باطل شرعاً وذلك من أوجه
 

أنه يتضمن اإلقرار واالعتراف طوعاً من غري إكراه بشرعية األحزاب واجلماعات  :منها
بكل اجتاهاا الكفرية و الشركية، وأن هلا احلق يف الوجود ويف نشر باطلها وفسادها 



 

٢٢٣ 

 وهذا مناقض لكثري من النصوص الشرعية اليت تثبت أن بني العباد،وكفرها يف البالد و
 .األصل يف التعامل مع املنكر والكفر إنكاره وتغيريه وليس إقراره واالعتراف بشرعيته

 
 ]٣٩:األنفال [}وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللّه{ :قال تعاىل

 
 :- رمحه اهللا -ة قال ابن تيمي

 
فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة املتواترة جيب جهادها حىت (

 . انتهى كالمه رمحه اهللا)يكون الدين كله هللا بإتفاق العلماء
 

 وإن أن هذ االعتراف الطوعي بشرعية األحزاب الكافرة يتضمن الرضى بالكفر :ومنها
 .كفر. . والرضى بالكفر،ى حبريتهامل يصرح بفمه أنه يرض

 
وقَد نزلَ علَيكُم ِفي الِْكتاِب أَنْ ِإذَا سِمعتم آياِت اللِّه يكَفَر ِبها ويستهزأُ ِبها { :قال تعاىل

 اللّه جاِمع الْمناِفِقني فَالَ تقْعدواْ معهم حتى يخوضواْ ِفي حِديٍث غَيِرِه ِإنكُم ِإذًا مثْلُهم ِإنَّ
 .]١٤٠:النساء [}والْكَاِفِرين ِفي جهنم جِميعا

 
أن من لوازم االعتراف ذا املبدأ السماح لألحزاب الباطلة بكل اجتاهتها بأن  :ومنها

 فنعينهم ؛ وأن تغرق اتمع جبميع صنوف الفساد و الفنت واألهواءتبث كفرها وباطها،
 .هالك ودمارالبالد و العبادبذلك على 

 
مبدأ اعتبار موقف األكثرية، وتبني ما جتتمع عليه األكثرية  تقوم الدميقراطية على :سابعاً

 فاحلق يف نظر الدميقراطية الذي ال ولو اجتمعت على الباطل والضالل والكفر البواح،
 . ال غريجيوز االستدراك أو التعقيب عليه هو ما تقرره األكثرية وجتتمع عليه

 



 

٢٢٤ 

وهذا مبدأ باطل ال يصح على إطالقه حيث إن احلق يف نظر اإلسالم هو ما يوافق 
 وما خيالف الكتاب والسنة فهو الباطل ولو الكتاب والسنة قل أنصاره أو كثروا،

 .اجتمعت عليه أهل األرض قاطبة
 

 ].١٠٦:يوسف [}ونوما يؤِمن أَكْثَرهم ِباللِّه ِإالَّ وهم مشِركُ{ :قال تعاىل
 

وِإن تِطع أَكْثَر من ِفي اَألرِض يِضلُّوك عن سِبيِل اللِّه ِإن يتِبعونَ ِإالَّ الظَّن { :وقال تعاىل
 ].١١٦:األنعام[ }وِإنْ هم ِإالَّ يخرصون

 
ن  أن طاعة واتباع أكثر من يف األرض ضالل عن سبيل اهللا تعاىل أل؛فدلت اآلية الكرمية
 . وال يؤمنون باهللا إال وهو يشركون معه آهلة أخرى،األكثرية على ضالل

 
مجهور اجلماعة هم الذين ( : لعمر بن ميمون- رضي اهللا عنه -وقال عبد اهللا بن مسعود 

 ) واجلماعة ما وافق احلق وإن كنت وحدك،فارقوا اجلماعة
 

 وهم أقل الناس فيما ، مضىفإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما: (وقال احلسن البصري
وصربوا   وال مع أهل البدع يف بدعهم،بقي الذين مل يذهبوا مع أهل اإلتراف يف إترافهم

 .) فكونوا كذلك،على سنتهم حىت لقوا رم
 

 أنه رغم ما جرت التجارب الدميقراطية على ؛ومما يلفت النظر ويشتد له العجب
 و الشقاق ،الضعف واالختالف والتفرقاملسلمني من نتائج سيئة ووخيمة أفضت إىل 

 واحلركة أصبحت ، واحلزب أصبح أحزاب، حيث اجلماعة أصبحت مجاعات؛والرتاع
 .حركات متنافرة متباغضة

 
 فإن أقواماً ال يزالون يستعذبون الدميقراطية وينافحون رغم كل ذلك وغري ذلك مما يشني؛

 الدميقراطية كما أُشرب بين إسرائيل  أشربوا يف قلوم حب،عنها كأم أرباا وصانعيها
 فما نفعهم مسعهم فردعتهم اآليات القرآنية والنصوص ،من قبل يف قلوم حب العجل



 

٢٢٥ 

 وال نفعتهم عقوهلم وأبصارهم فبصرم بالواقع املرير الناتج عن تطبيق ،الشرعية
 .الدميقراطية

 
 واختذوها ،يق الدميقراطيةوتعذر بعضهم بشبهة املصلحة والوصولية للقرار والسيادة عن طر

 ومل يلتفتوا لشرعية هذه الوسائل وأحكامها يف دين ،سبيالً لنيل املقاصد الشرعية والدينية
 ودخلوا من جحر املساومة واملقايضة على ثوابت العقيدة واملنهج باسم ،اهللا عز وجل

 .)املصلحة والغاية(
 

 واألسود بن ، والعاص بن وائل،لقي الوليد بن املغريه( :روى الطربي يف تفسريه قال
 يا حممد هلم فلنعبد ما : فقالوا، وأمية بن خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،املطلب

 فإن كان الذي جئت به خرياً مما بأيدينا كنا ؛ ونشركك يف أمرنا كله،تعبد وتعبد ما نعبد
يديك كنت قد  وإن كان الذي بأيدينا خري مما يف ،قد شركناك فيه وأخذنا حبظنا منه

لَا أَعبد ما * قُلْ يا أَيها الْكَاِفرون { : فأنزل اهللا،شركتنا يف أمرنا وأخذت منا حبظك
* نتم عاِبدونَ ما أَعبد ولَا أَ* ولَا أَنا عاِبد ما عبدتم * ولَا أَنتم عاِبدونَ ما أَعبد * تعبدونَ 

 كُمِدين ِديِنلَكُم ِلي٦-١:الكافرون [}و[ 
 

إننا جند يف هذه احلادثة أن قريشاً طلبت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتنازل هلا 
 .وتتنازل له حىت يلتقيا حول نقطة واحدة

 
 لو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وافقهم على ذلك وطلب منهم ؛وقد يقول قائل

؛ فإم إذا عرفوا اإلسالم لن يرجعوا عنه ويف هذا حتقيق أن يبدؤوا بعبادة اهللا أوالً
 .مكسب كبري لإلسالم، وحتقيق انتصار، ورفع للبالء الذي يالقيه املسلمون

 
 : أن اهللا قد حسم هذه القضية؛واجلواب

 
 ]٣-٢:الكافرون [}ولَا أَنتم عاِبدونَ ما أَعبد* لَا أَعبد ما تعبدونَ {
 



 

٢٢٦ 

 .]٦:الكافرون [}لَكُم ِدينكُم وِلي ِديِن{ :ويف آخرها
 

فهذه مسألة ، فالقضية قضية مبدأ غري قابلة للمساومة، وال للتنازل قيــد أمنلــة
 .من مسائل العقيدة، بل هي العقيدة نفسها

 
إن التأمل يف هذه القضية وكيف حسمها القرآن يعطي من الدروس ما حنن بأمس احلاجة 

نهجاً واضحاً جلياً يف كيفية مواجهة أساليب كثري من أعداء اإلسالم  بل يرسم م،إليه
 .حاضراً ومستقبالً

 
 فهم ال يساملونك إال بشرط التخلي عن دينك وتدخل يف ؛فلو ساملتهم يا أيها املسلم

 ، وخباصة إن كانوا هم الطرف األقوى)اخلبيث(مواالم وطاعتهم يف منهجهم الدميقراطي 
 .هم الطرف القوي يف املعركةوخباصة إن كانوا 

 
وعليك بقراءة القرآن ،  فأنت واهم؛وإن طمعت يوماً أن يرضوا عنك دون أن تتبع ملته

 ومراجعة التاريخ القريب منه والبعيد لتقرأ صفحات الغدر واحلقد واإلجرم اليت ،من جديد
 .مورست وال تزال متارس حبق اإلسالم واملسلمني

 
لمون من أهل العراق أن حيكم العدو الصلييب وأذنابه يف دمائكم فكيف تقبلون يا أيها املس

 وبدين غري دينه القومي ،وأبشاركم وفروجكم وأموالكم بشرعة غري شرعة اهللا الطاهرة
الذين رووا هذه . . والقعقاع، وخالد بن الوليد، واملثىن،وأنتم أحفاد سعد بن أيب وقاص

 !!؟األرض بدمائهم
 

 فما أرادوها ،ا خلطة العدو من تطبيق الدميقراطية املزعومة يف بالدكمفينبغي لكم أن تتنبهو
 فأحكموها على هيئة املصيدة اخلبيثة اليت ترمي لسيطرة ،إال ألجل نزع بقية اخلري فيكم

 فقد أُدخل أربعة ماليني رافضي من إيران من أجل ؛الرافضة على مقاليد احلكم يف العراق
ق هلم ما يصبون إليه من السيطرة على غالبية الكراسي يف املشاركة يف االنتخابات ليتحق

وبذلك يستطيعون أن يشكلوا حكومة أغلبية تسيطر على مفاصل الدولة ) الوثين(الس 
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 ، وحتت الفتة احلفاظ على الوطن واملواطن،الرئيسية االستراتيجية واالقتصادية واألمنية
 والقضاء على ،والق من حزب البعث البائد وإزالة أية ع،والتقدم حنو املشروع الدميقراطي

 ليبدأ الرافضة بتصفية حسابام العقدية للقضاء ؛املخربني من فدائيي صدام واإلرهابيني
 ويرافق ذلك ضخ ،على رموز وكوادر أهل السنة من علماء ودعاة وأصحاب خربة

 .إعالمي رهيـب يزين باطلهم وخيفي حقيقتهم وما ختفي صدورهم أكرب
 

 والترغيب ،بني الناس باملال واحلديد) اخلبيث(أون بعد ذلك بنشر مذهبهم مث يبد
 . ويستفيدون من سيطرم على مصادر رزق املسلمني،والترهيب

 
 ومناطق أهل السنة )بغداد(فإن جنحوا يف مشروعهم هذا فما هي إال بضع سنوات وتكون 

ب إىل العلم زوراً وتاناً  سكوت وخذالن كثري ممن ينتس: ومن وراء ذلك،قد تشيع أغلبها
 وأومهوهم بأن الرافضة إخوان لنا ،الذين ميعوا عقيدة الوالء و الرباء يف صدور الناس

 .وجريان مودتنا
 

 وأحبار سوء ورهباا *** وهل أفسد الدين إال امللوك
 

 فإن بغداد وإن كانت حكمت إن أصبحت بغداد يف يوم من األيام رافضية؛.. فوا أسفاه
لكنها مل تكن يف يوم من األيام . .طويلة من حكام مرتدين ساموا أهلها الذل واهلوانسنني 
 .رافضية

 
 وهاهي مظاهر الوثنية والشرك تتبدى فيها ،فهاهي بغداد والسواد بدأ يعلوها يوماً بعد يوم

 ، وأصبحت ترتفع فيها أصوات أهل الرفض بلعن صحابة نبينا عليه الصالة والسالم،عياناً
 .أمهاتنا زوجات نبينا صلى اهللا عليه وسلم صباح مساء على منابرهم ويف إذاعاموبسب 

 
 )بكر وعمر  فيها أبو يـسب يف أرٍضسجلَال ي( :ورحم اهللا اإلمام مالك حني قال

 
 : عمر الفاروق الذي قال عندما كان أمرياً للمؤمنني
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 )ال حيتجن إىل أحد بعديدعن نساء العراق  أبقاين اهللا إىل العام القابل أللئن(
 

كان يغار على أعراضكم وهو يف املدينة املنورة، وهاهم الرافضة اليوم يلعنونه صبح 
 .مساء بني ظهرانيكم

 
 ؟ ؟أما بقي فيكم غرية يا أهل العراق

 
 ؟؟أغادرت مضاربكم احلمية على دين اهللا

 
 ؟؟أخنتم أجدادكم يا أحفاد سعد واملثىن وخالد

 
وخنازير الرافضة يعبثون بأعراض . .وشتذاذ النصارى. .وان وبغايا الرومأرضيتم بالذلة واهل

 ؟؟بنات املسلمني ويتلهون ا
 

 وبينا حكم )اخلبيث( أعلنا احلرب اللدود على هذا املنهج ؛فلهذه الدواعي وغريها
 . والطريقة اخلاسرة،أصحاب هذه العقيدة الباطلة

 
 وحكمه ،نة واملساعدة فهو متوٍل له وألهلهفكل من يسعى يف قيام هذا املنهج باملعو

 .كحكم الداعني إليه واملظاهرين له
 

 .واملرشحون لالنتخاب هم أدعياء للربوبية واأللوهية
 

 .واملنتخبون هلم قد اختذوهم أرباباً وشركاء من دون اهللا
 

 )الكفر واخلروج عن اإلسالم( :وحكمهم يف دين اهللا
 

 ،اللهم فاشهد. .اللهم هل بلغت
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 ،اللهم فاشهد. .اللهم هل بلغت
 ،اللهم فاشهد. .اللهم هل بلغت

 
 .واحلمد هللا رب العاملني

   
 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي

 أَِمير تنِظيِم القَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدين
 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  
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 اخلطاب الثاين و العشرون

 

  ؛؛يا أَهلَ اِإلسالِميا أَهلَ اِإلسالِم
الشــــالشةُ الشدةُ الشةُــــدةُدد......  

 
  هـ١٤٢٦ ربيع األول ٣٠
  م٢٠٠٥ نيسان/أبريل ٢٩

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
 
ي سِبيِل اللِّه وما ضعفُواْ وكَأَين من نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنواْ ِلما أَصابهم ِف{

اِبِرينالص ِحبي اللّهواْ وكَانتا اسما  *ونوبا ذُنلَن ا  اغِْفرنِإالَّ أَن قَالُواْ رب ملَها كَانَ قَومو 
 ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَوا عنرا وانصنامأَقْد تثَبا وِرنا ِفي أَمافَنرِإسا *وينالد ابثَو اللّه ماهفَآت 

ِسِننيحالْم ِحبي اللّهِة واِب اآلِخرثَو نسح١٤٨-١٤٦:آل عمران[} و[ 
 

 ومستدرِج ، ومصرف األمور بأمره، ومذلِّ الشرِك بقهره،احلمد ِهللا معز اإلسالِم بنصره
 والصالةُ ، العاقبةَ للمتقني بفضِله وجعل، الذي قدر األيام دوالً بعدله،الكافرين مبكره

 .والسالم على من أعلى اُهللا منار اإلسالِم بسيِفه



 

٢٣١ 

 
 ؛أما بعد

 
أرض البطولة ؛ من أيب مصعٍب الزرقاوي إىل ااهدين الصادقني يف أرض الرافدين

 ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،إىل األسود أصحاب العزمية الشماء، والفداء
 

  حتية مثٍن باألخوة حامِد***يت مين السالم حتيةً على إخو
  بنفسي ومايل من طريٍف وتالد***وقل هلم بعد التحية أنتم 

 
 الذين مل جينوا غري اهلزمية والعار ،هاقد مضى عامان على سقوط بغداد بأيدي الصليبيني

 عباد الصليب أياً  عامان مرا وبفضل اهللا وتوفيقه مل حيقق فيهما بنوا األصفر،والذل والشنار
 فقد كانوا يرومون من غزو العراق السيطرة على األمة ،من أهدافهم اليت جاؤوا من أجلها

 ولكن بفضل اهللا مث بفضل ضربات ،والتمكني لدولة بين صهيون من النيل إىل الفرات
 .امهم وارتدوا خاسئني على اعقامااهدين خابت ظنوم وطاشت سه

 
 ، وسياجها املتني، وصمام أماا، أيها ااهدون بفضل اهللا طليعة األمةفهـا أنتم اليوم
 . اليت حتطم عليها كربياء الصلف األمريكية،وصخرا العتيد

 
قتالكم حاملي لواء الصليب ومن سار حتت هذا اللواء من املنافقني واملرتدين من أبناء ـفِب

 .كنكم تدافعون عن األمة بأسرها ول؛جلدتنا فإنكم التذودون عن محى الرافدين فحسب
 

حيسد عليه بسبب ضرباتكم املوفقة واملركزة  إن عدوكم األمريكي أصبح اليوم يف وضع ال
 ولكن هيهات ، واليت أرغمته على السعي حثيثا لفتح حوار مع ااهدين،بفضل اهللا تعاىل

للتصريح بأنه  فمالذي دفعهم ، فإا خديعة إبليس أوحى ا إىل شياطني اإلنس،هيهات
 إنه جهادكم وصربكم وثباتكم ؛البد من فتح باب احلوار مع فصائل املقاومة كما يزعمون
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 فقد ذكرت جريدة الواشنطن بوست  يف مقال مطول نشر بتاريخ ،يف مواجهة هذا العدو
رب ح.. بعد عامني "التاسع عشر من آذار احلايل لكاتبها آسكوت تيسون حتت عنوان 

 :يقول الكاتب ،"اجليش األمريكيالعراق تسترتف 
 
إنه بعد عامني من تدشني الواليات املتحدة حلرب العراق فإن عمليات املقاومة العراقية  (

التزال تسحق مصادر اجليش األمريكي وسط مطالب ثقيلة غري متوقعة مبساندة املعارك 
 ).ف القوة البشرية للجيش األمريكيالربية تسترت

 
رال ريتشارد نائب رئيس أركان اجليش قوله يف جملس استماع وينقل الكاتب عن اجلن

مايبقيين مستيقضاً يف الليل سؤال وهو كيف ستبدو قوة اجلنود ( :مبجلس الشيوخ
 ).٢٠٠٧املتطوعني يف عام 

 
ويتطرق الكاتب إىل واحدة من أصعب املعارك اليت خيوضها اجليش األمريكي خارج أرض 

إن اجليش النظامي وسالح املاريرت (:  وهي التطوع فيقول،املعركة ولكنها دد بإياره
 ٢٠٠٥وغالبية قوات اإلحتياط فشلت يف بلوغ أهداف التطوع يف الربع األول من السنة 

 ويأيت النقص يف اخلدمة العسكرية وسط إرتفاع خماوف ،وفق إحصائيات وزارة الدفاع
 ).بني مسؤويل اجليش واملاريرت

 
إذا مل نتناول هذه املشكلة بشكل ( قوات احلرس الوطين ويقول روجرز شولدز قائد

ين باملئة من إن اإلاك حل بـعشر( ويقول شولدز ،)صحيح فإن اخلطر سيفوق احلد
 متوقعاً أن يترك ثلثي احلرس الوطين اخلدمة بعد العودة من العراق ، )أفراد احلرس الوطين

 
 ، والباب بوجهه موصد،مه مغلق فبعد أن وجد عدوكم أن الطريق أما؛أيها ااهدون

 ،عمد إىل خطة خبيثة يروم من خالهلا سحب البساط من حتت ااهدين الصادقني
 فعرضوا على بعض املنهزمني احملسوبني زوراً وتاناً ،واإللتفاف على هذا اجلهاد املبارك



 

٢٣٣ 

  وماذلك إال،على ااهدين بأن يشكلوا نواة اجليش العراقي يف مناطق أهل السنة
 . واحليلولة بني ااهدين وبني عباد الصليب،إلستخدام هؤالء للوقوف يف وجه ااهدين

 
 !وليت شعري

 
 ؟أين كان هؤالء يوم كانت القذائف واحلمم تصب على ااهدين صبا

 ؟ويوم أن كانت دماء ااهدين تراق دفاعاً عن هذا الدين
 ؟ الرافدينوذوداً عن أعراض املسلمات واملسلمني يف بالد

 
  حذار حذار من مكٍر كُبار ينسجه أعوان أبليس بالليل ؛أيها ااهدون الصادقون

 .والنهار
 

 ، وإن اجلنة حتت ظالل السيوف، والغم اهللا به اهلمبذِه إن اجلهاد باب ي؛أيها ااهدون
 اهللا ابن  ورحم،لقد فتح اهللا لكم أبواب اجلنان وأتى بعدوكم ليفتح به لكم سوق اجلهاد

 . أو كما قال)روب بني الدول ليصطفي منكم شهداءإن اهللا يقيم احل(القيم حني قال 
 

وقَاِتلُوهم حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين ِللِّه فَِإِن انتهواْ فَالَ عدوانَ ِإالَّ {: وقال تعاىل 
لَى الظَّاِلِمني١٩٣:البقرة[} ع.[ 

 
فوالذي نفسي بيده ألقاتلنهم على أمري هذا حىت تنفرد ( :اهللا عليه وسلموقال صلى 

 .)سالفيت ولينفذن اهللا أمره
 

   .فجهادكم موصول وقتالكم مستمر حىت يكشف اهللا الغمة ويرفع الضيم عن األمة
 

  وأنفاً محياً جتتنبك املظاملُ***مىت متلك القلب الذكي وصارما 



 

٢٣٤ 

 
 ؛صادقنيوهذا نداء إىل ااهدين ال

 
أبطال حيفا واألعظمية والغزالية والعامرية واخلضراء واملنصور   يا؛يف بغداد الرشيد

وإىل األسود يف اإلسكندرية واحلصوة واملسيب واحملمودية ، والدورة واألمني واملأمون
 ؛واللطيفية واليوسفية والرضوانية وزوبع وأيب غريب واملدائن والطارمية والتاجي

 
ز وجلوالء ورز وشهربان  يف بعقوبة واملقدادية  واخلالص وبلدرو؛ دياالوإىل الليوث يف

 ؛وخانقني
 

 ؛ يف تكريت وسامراء وبلد وبيجي واالسحاقي؛وإىل األماجد يف صالح الدين
 

 يف املوصل وتلعفر وربيعة واحلوجية وكركوك  ؛وإىل أسد الشرى يف نينوى والشمال
 ؛ودهوك وأربيل والسليمانية

 
 يف الرمادي والفلوجة والقرمة والعامرية والصقالوية واخلالدية ؛شامى يف األنباروإىل الن

 ؛ويف هيت حديثة وعانه وراوه والقائم والرطبة
 

 ؛ يف اِحللِة والناصرية وكربالء والبصرة؛وإىل الطليعة املباركة
 

 سبيل  فكم بذلتم من النفوس واملهج يف،لقد من اهللا عليكم بعامني من اجلهاد املتواصل
 ؛ وكم القيتم من التعب والنصب يف طريقكم،دينكم

 
 ،فاهللا اهللا يف دينكم

 ،واهللا اهللا يف جهادكم



 

٢٣٥ 

 ،واهللا اهللا يف دماء إخوانكم وأعراض أخواتكم
 

 وال ،تغرنكم كثرة اهلالكني  وال،فال تكونوا كالذي نقضت غزهلا من بعد قوٍة أنكاثا
 .الصرب واليقني ؛ ولتكن خري عدتكم،توحشنكم قلة السالكني

 
 وإن ،يا أهل اإلسالم إن الصرب ِعز(:  يوم أن وقف واعظاً جنوده فقال ورحم اهللا خالداً

حيور   وإنه إىل الفشل ما، فإن الصابرون هم األعلون، وإن مع الصرب تنصرون،الفشل عجز
وعنه  ، يعلم أن اهللا معه وأنه عن حرم اهللا يذب، وإن احملق ال يفشل،املبطل الضعيف

 ) إنه شاكر حيب الشاكرين؛ وشكر سعيه، وأنه إذا قدم على اهللا أكرم مرتلته،يقاتل
 

 شهيد ،فإا أيام قالئل مث تكونُ لكم العاقبة وأنتم بني خريين؛ فاصربوا ياإخوة التوحيد
 .مرزوق أو فتح قريب

 
 ؛ وخالد وأيب عبيدة،أحفاد سعٍد واملثىن يا
 ؛دانأسود الشرى وفرسان املي يا
 

 وقاتلوا يف سبيل دينكم ، واشحذوا سيوفكم، وذبوا عن أعراضكم،ذودوا عن عقيدتكم
 : وسلّوا أنفسكم خبالد رضي اهللا عنه يوم أن نادى جبنوده يف  أرض املعركة،حمتسبني

 
 )أهل اإلسالم الشدة الشدة إمحلوا رمحكم اهللا عليهم يا(
 

 ، اهللا فليس هلم أن يواقفوكم ساعةفإنكم إن قاتلتموهم حمتسبني تريدون بذلك وجه
 ، يقينكم ما ترونه من هالٍة إعالمية وآلة عسكريةفضِع أو أن ي،وإياكم والوهن والراحة

 . فال خيتلفن هديكم،فإن أخلصتم النيات وأصلحتم الطويات فزمت بنصر رب الربيات
 



 

٢٣٦ 

 وأن املسلم الينبغي له ، واألجر على قدر احلسبة،اعلموا أن املعونة تأيت على قدر النية و
 وكيف يضعف يقينكم وختور عزميتكم وأنتم ،أن يكترث بشيء يقع فيه مع معونة اهللا له

 ! الناس اخلسف واهلوانسام ترون العدو قد إستباح الديار وانتهك األعراض و
 
 !؟سوار سجون القهر الصلييبأم صرخات أخواتكم تستغيث من وراء مسعت ام أو
 !؟لّ بأخواتكم يف فلوجة العزما بلغكم ماح أو
 

 يوم أن جاؤوا يعتقلوا زوجها ؛أوما مسعتم صرخة أمكم اليت داس كرامتها رافضي خبيث
 حىت قبلت حذاءه راجيةً منه أال ، جيدوه قاموا بإعتقاهلا وهي تستغيث وتتوسلملوملّا 

 فما ،!"؟ إليهمأنا عراقية وأنت عراقي فلماذا تسلمين" : قائلةً له،يسلمها إىل األمريكان
 ،كان من جنود احلرس الوثين إال أن عصبوا عينيها وقيدوا يديها إىل ظهرها ومحلوها

 .ا يف سيارة اإلعتقال األمريكيةوقذفوا 
 

  قد سامها الذل دون اخللِق صلبان***بغداد يبكيك دمع القلِب مسلمةٌ 
 انُ وذئبكلب قد غال عفتها ***أبكي فتاةً كطهر الثلج باكيةً 

 
 ناراً فيجثو وملء القلب إذعان*** نقفور عاد وال هارون يلجمه 

  الرؤوس وكيف تثور جرذان***نقفور عاد وتلك العرب قد بسطت 
 
 عن السبيل أباطيل وأوثان *** ويح األكابر من قومي جتاذم
 حنوا املعايل ومايف القوم ربان*** واحسرة القلب السلم جيمعنا 

 
  وللمعاصي لدى اهليجاء خذالن***رب قد جمنت بغداد التعجيب فالع

 وعدة احلرب قبل السيف إميان*** وكفكفي الدمع إن القوم قد فسقوا 
 



 

٢٣٧ 

 !؟ إال يف مناوءة ااهدين؛ الذين النسمع نشازهم!أين أصوات علماء السوء
 !؟أين هم للدفاع عن أعراض املسلمات

 
 ة باحملارم ظنوا غري ***فليتهم إذ مل يذودوا محية عن الدين
 فهال أتوه رغبة يف املغامن*** وإن زهدوا يف األجر إن محي الوغى 

 
 ؛أختاه أماه ولبيِك يا لبيِك يا

 ة؛لبيك أيتها العفيفة الطاهر
 

 حىت نثأر لعرضكن ، ولن يغمد لنا سيف، ولن يغمض لنا جفن،فواهللا لن يهنأ لنا عيش
  .وكرامتكن

 
 ، ولن يهنأ جيشك بلذيذ عيش،ه لن يقر لك قرار بأن؛ونعاهد اهللا يا كلب الروم بوش

 . فنحن قادمون بعون اهللا قادمون، وقلب خيفق، مادام فينا عرق ينبض،وطيب مقام
 
 عزمت عليكم إن وصلكم ندائي هذا أن ؛أسود التوحيد على أرض الرافدين احلبيبة فيا
 قوموا ،ضراء جذعا أعيدوها خ،يأيت عليكم الليل إال وسيوفكم تقطر من دماء عدوكم ال

 ، وتداس فيه كرامة أخواتنا، فال خري يف عيٍش  تنتهك فيه أعرضنا،قومة رجٍل واحد
ة عهٍد  بداي)غزوة أيب أنس الشامي( واجعلوا من غزوة الثار ،وحيكما فيه عباد الصليب
 .جديد للفتوحات بإذن اهللا

 
 وال حاجزاً ،م قافلة تسرياتدعوا هل  إنطلقوا على بركة اهللا ل؛ويا كتائب اإلستشهاديني

 . وبردهم نارا،  أحيلوا ليلهم ارا،يقفون فيه
 

  فلنجاهد أو لتلفظنا احلياةُ ***ذروة الدين جهاد يف الصميم



 

٢٣٨ 

 
 ، إهزم األحزاب، جمري السحاب، سريع احلساب،اللهم مرتل الكتاب

 .اللهم اهزمهم وزلزهلم
 
}لَِكنِرِه ولَى أَمع غَاِلب اللَّهونَولَمعاِس لَا يالن ٢١:يوسف [} أَكْثَر[ 
 

  .واحلمد هللا رب العاملني
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير تنِظيِم القَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدين

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

٢٣٩ 

 اخلطاب الثالث و العشرون

 

لْقَِميابِن الع أَحفَاد ـَاد ـَاد أَحفَاد ابِن العلْقَِميو ع   و ع
 

  هـ١٤٢٦ ربيع الثاين ١٠
  م٢٠٠٥ أيار/مايو ١٨

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 
 ]٤٤:غافر [}فَستذْكُرونَ ما أَقُولُ لَكُم وأُفَوض أَمِري ِإلَى اللَِّه ِإنَّ اللَّه بِصري ِبالِْعباد{
 

 ومستدرِج ، ومصرف األمور بأمره، ومذلِّ الشرِك بقهره،احلمد ِهللا معز اإلسالِم بنصره
 والصالةُ ، وجعل العاقبةَ للمتقني بفضِله، الذي قدر األيام دوالً بعدله،الكافرين مبكره

 .والسالم على من أعلى اُهللا منار اإلسالِم بسيِفه
 

 ؛أما بعد
 

 والباطل منذ أن برأ اهللا اخللق فقد مضت سنة اهللا سبحانه وتعاىل أن يقع الصراع بني احلق
 . وقد مضى على مدى التاريخ صور من هذا الصراع،وإىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها

 



 

٢٤٠ 

ـُـباد الصليب  بعد أن ،وهاهو فصل من فصوله يتجدد على أرض الرافدين على يد ع
 .حرب صليبية :أعلنوها مبلء أفواههم أا

 
 فانتهكوا ، وأكثروا من البغي والفساد،فر بني العباد وسعوا بالك،فرتلوا بالعثر من البالد

 ودنسوا املقدسات؛ يعاوم يف ذلك إخوام من الشيعة ، واستباحوا احلرمات،األعراض
  .الروافض الذين ما كانت حرب على اإلسالم واملسلمني إال كانوا رأس حربة فيها

 
 الذين باعوا دينهم ؛السوء وختاذل من علماء ،كل ذلك يف حال ردة من حكام هذه األمة

 .ق عن حقيقة هذه املعركة وأبعادهابعرض من الدنيا قليل ويف حال غفلة من أهل احل
 

فهب ااهدون الصادقون للذود عن حياض هذا الدين والدفاع عن أعراض املسلمني على 
لسان  هبوا و، وندرة يف الناصرين وكثرة يف املخذلني، وضعف يف العدة،قلة منهم يف العدد

 :حاهلم يقول
 

 ودعوا صفوف احملجمني وراء*** يا رافعي علم اجلـهاد تقدمـوا 
 جلج املالحم فاركبوا األشالء*** خوضوا الكريهة حاسرين فإن طغت 

 
 وكامل ، بكربيائها وجربوا،فإذا م يواجهون أعىت قوة عسكرية عرفها التاريخ املعاصر

 أن يكون الباطل يف هذه اجلوالت أكثر ،تعاىل وهذه سنة اهللا سبحانه و،عددها وعدا
 وليعلموا أن النصر ليس ، ومتحيصاً ألوليائه، ابتالًء من اهللا لعباده؛ وأعظم عدة،عدداً

 ويتوكلوا يف ، وإمنا هو حمض فضل من اهللا تعاىل عليهم فريغبوا يف دعاءئهم إليه؛بأيديهم
 .جهادهم عليه

 
ائل يف العدة والعتاد بينهم وبني عدوهم رأوا لزاماً وملا عاين ااهدون هذا التفاوت اهل

 حىت ال تنطفئ جذوة اجلهاد وختبو ؛عليهم القيام مبا جيرب هذا النقص ويسد هذا الفراغ



 

٢٤١ 

 ، ويتسابقون إىل اجلنان، فانطلقت كتائب االستشهاديني يرومون رضى الرمحن؛ناره
 وأثخنوا فيه ،لعدو النكاية وأعظموا يف ا، وكسروا جحافل الصفر،فدكوا معاقل الكفر

 وبعثوا يف النفوس ، وجرأوا عليه أبناء هذه األمة، وكسروا شوكته، وحطموا هيبته،اجلراح
  فلله احلمد واملنة ،األمل من جديد

 
ولكن يأىب املنهزمون من أبناء جلدتنا إال أن جيمعوا إىل قعودهم وختلفهم عن نصرة هذا 

 وأن يكونوا أعواناً للصليبيني من حيث يدرون أو ال ،الدين الطعن يف ااهدين الصادقني
 وسخروا ، وسلطوا ألسنتهم عليهم، فصوبوا سهام نقدهم إىل حنور ااهدين؛يدرون

أنه حيصل يف بعض هذه العمليات  : ورموهم بعظائم األمور حبجة،أقالمهم للنيل منهم
 . ملن يوصفون باملدنيني واألبرياءقتل
 

 ال يقدمون على مثل هذه العمليات ، أحسبهم وال أزكيهم على اهللا؛نولعلمي أن ااهدي
 .لشرع وأوامره حتكمهمإال وضوابط ا

 
 ، ونصرة لدينه، وهم إمنا نفروا إىل ساحات اجلهاد ابتغاء مرضات رب العبادكيف ال؟

 .وإعالًء لكلمته
 

لمني تبعاً ال  اليت قد يقتل فيها املس، أذكر حكم الشرع يف مثل هذه احلوادثأحببت أن
 وليس غرضي بيان حكم العمليات ، مستنرياً بأقوال األئمة وعلماء األمة،قصدا

وأصل ،  فهذه قد قرر غري واحد من علمائنا جوازها فضالً عن استحباا،االستشهادية
، -حفظه اهللا ورعاه-أيب عبداهللا املهاجر  :هذه الكلمة مستخلص من حبث لشيخنا ااهد

  .. وإسقاط هلذه األحكام على واقعنا اجلهادي يف العراق،ينمع تصرف يسري م
 

 ؛فأقول وباهللا التوفيق
 



 

٢٤٢ 

 وقتلهم وقتاهلم بكل وسيلة حتقق ،مما ال شك فيه أن اهللا تبارك وتعاىل أمرنا برمي الكفار
 فيشرع لعباد اهللا ااهدين يف سبيل إعالء كلمته رمي الكفار احلربيني وقتلهم ،املقصود
 تطهرياً لألرض من ،بكل وسيلة تقطف نفوسهم وترتع أرواحهم من أجسادهم ،وقتاهلم
 وإن كانت هذه الوسيلة تعم ، ورفعاً لفتنتهم عن العباد أياً كانت هذه الوسيلة،رجسهم

 ومن يف حكمهم من ،املقصودين من الكفار احلربيني وغري املقصودين من النساء والصبيان
 .الكفار ممن ال جيوز قصدهم بالقتل

 
 )القتل مبا يعم(وهو ما اصطلح الفقهاء على تسميتهم بـ

 
 وإن أفضى ذلك إىل قتل عدد من املسلمني ممن يقدر ،إن هذه املشروعية مقررة أيضاً

 ضرورة عدم إمكان جتنبهم والتمييز بينهم وبني ،وجودهم حال القتال لسبب أو آلخر
 .املقصودين من الكفار احلربيني

 
 إال أن ؛ عدد من املسلمني معصومي الدم مفسدة كبرية بال شكومع التسليم بأن قتل

 .مفسدة تعطيل اجلهاد : وهي، بل متعني دفعاً ملفسدة أعظم،الوقوع يف هذه املفسدة جائز
 

 ال يعين غري تعطيل اجلهاد ، خاصة يف الصورة املعاصرة للقتال،إذ القول بعدم اجلواز هنا
  :مما يعين بالضرورة ،كلية بل وأد اجلهاد وسد بابه بال،وإيقافه

 
إسالم البالد والعباد للكفار احلاقدين على اإلسالم وأهله كأعظم ما يكون احلقد ليفعلوا 

 وقد غدوا هلم ، وسوط املسلمني،ماشاءوا من ضرب الذل والصغار على اإلسالم وأهله
 مع ،ن تارات وحنو الكفر واملروق من الدي، سوقاً مجاعياً حنو الذبح تارة،عبيداً مطاويع

 وقلب حقائقه وتغيري حمكماته، وإعادة صياغته ،حتريف اإلسالم وتبديله بصورة تامة
 .بعوث بالسيف صلى اهللا عليه وسلمصياغة جديدة ليغدو ديناً آخر غري ما جاء به امل

 



 

٢٤٣ 

 وجيدون عليه أعواناً من خبالة املنتسبني ،وهذا هو هدفهم األمسى الذي يسعون إليه
 ؟؟ فأي املفسدتني أعظم يف شرع اهللا ودينه،تسبني من علماء السحت وغريهم املن،لإلسالم

 
 : فنقول، البد من تقرير أصلني هامني؛وقبل ذكر األدلة اخلاصة بالقول باملشروعية

 
 ؛ عصمة املسلمني وعظيم حرمة دمائهم:األصل األول

 
روى البخاري ، إال حبقه ، به القول بأن دماء املسلمني معصومة بعصام اإلسالمِملَسمن املُ

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،ومسلم عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
 
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، ويقيموا "

 الصالة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دمائهم وأمواهلم إال حبقها وحسام
 "على اهللا

 
وإذا كان قتل املسلم بغري حق من أعظم احملرمات اليت حرمها سبحانه وتعاىل واألدلة على 

ومن يقْتلْ مؤِمنا متعمدا فَجزآؤه جهنم خاِلدا ِفيها { : قال تعاىل،ذلك كثرية معلومة
 ]٩٣:النساء [}ًابا عِظيما وغَِضب اللّه علَيِه ولَعنه وأَعد لَه عذَ

  
 . فلم يرد يف أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل وال مثله:قال الشيخ السعدي رمحه اهللا

 انتهى كالمه
 

قتل املؤمن أعظم عنداهللا من زوال " : قال،وروى النسائي عن عبداهللا بن عمرو بن العاص
 وصحح األئمة وقفه على عبداهللا بن ،سلموروي مرفوعاً إىل النيب صلى اهللا عليه و، "الدنيا

 .عمرو بن العاص
 



 

٢٤٤ 

رأيت " :وقد روى ابن ماجة بإسناد فيه ضعف عن عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال
ما أطيبك وأطيب رحيك، ما : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول

اهللا منك ماله  رمة عندأعظمك وأعظم حرمتك والذي نفسي بيده حلرمة املؤمن أعظم ح
  "ودمه، وأن نظن به إال خرياً

 
 ؛ حفظ الدين مقدم على حفظ النفس:األصل الثاين

 
 فهو أعظم الضروريات اخلمس ،قررت الشريعة أن الدين أعظم من النفس والعرض واملال

 وحفظه مقدم على حفظها اتفاقاً مع استحضار أن هذه الضروريات الحفظ هلا ،وأساسها
 والنصوص الكثرية من اآليات واألحاديث الواردة باألمر باجلهاد واحلث ،امة الدينإال بإق

 والنهي عن القعود والترهيب منه كلها دالة على تقرير هذا األصل ،عليه والترغيب فيه
 : قال تعاىل،وهو كون حفظ الدين مقدماً

 
}يح نم موهِرجأَخو موهمثُ ثَِقفْتيح ملُوهاقْتلوالْقَت ِمن دةُ أَشنالِْفتو وكُمجرثُ أَخ{ 
 ]١٩١:البقرة[
 

 ،]١٩١:البقرة[ }والِْفتنةُ أَشد ِمن الْقَتل{ يف تفسري قوله تعاىل -رمحه اهللا-قال جماهد 
 .)ارتداد املؤمن إىل الوثن أشد عليه من القتل( :قال
 

 .)أشد من القتلالشرك ( :وقال قتادة والربيع بن أنس والضحاك
 

 .)فتنة الكفر (:وقال ابن زيد يف بيان الفتنة املقصودة هنا
 

 وهذا نص يف تقدمي ،ونص تعاىل على أن الكفر والشرك أشد يف شرعه ودينه من االقتل
 فحفظ هذه ؛حفظ الدين على غريه من الضروريات األربع وعلى رأسها النفس



 

٢٤٥ 

هللا وشرعه هو الفتنة احلقيقية اليت يحذر الضروريات يف مقابل ضياع الدين خبالف أمر ا
 .منها املوىل سبحانه

 
 :]١٩١:البقرة[ }والِْفتنةُ أَشد ِمن الْقَتل{ يعين تعاىل ذكره بقوله :قال ابن جرير الطربي

 .)والشرك باهللا أشد من القتل(
 

ـّن فيما مضى أن أصل الفتنة االبتالء واالختبار، فتأويل الكالم وابتالء املرء  :وقد بـي
يف دينه حىت يرجع عنه فيصري مشركاً باهللا من بعد إسالمه أشد عليه وأضر من أن يقتل 

 .مقيماً على دينه مستمسكاً عليه حمقاً فيه
 

قوله تعاىل والفتنة أشد من الكفر أي الفتنة اليت محلوكم عليها ( :وقال القرطيب رمحه اهللا
 . انتهى كالمه رمحه اهللا.)لقتلوراموا رجوعكم ا إىل الكفر أشد من ا

 
 ففتنة الكفر والشرك أعظم من ،واملعنيان متجهان داالن أظهر داللة على ما حنن فيه

ا وتطهري الكون ،مفسدة ما يزهق من نفوس املؤمنني تبعاً ال قصداً يف سبيل القضاء عليه
  : قال تعاىل،منها

 
 ِفيِه قُلْ ِقتالٌ ِفيِه كَِبري وصد عن سِبيِل اللِّه وكُفْر ِبِه يسأَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتاٍل{

 ]٢١٧:البقرة [}والْمسِجِد الْحراِم وِإخراج أَهِلِه ِمنه أَكْبر ِعند اللّه
 

ومتام الورع أن يعرف اإلنسان خري اخلريين،  (:-رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 وتعطيل املفاسد ، ويعلم أن الشريعة مبناها على حتصيل املصاحل وتكميلها،وشر الشرين

 وإال فمن مل يوازن ما يف الفعل والترك من املصلحة الشرعية واملفسدة الشرعية ،وتقليلها
 أو يدع املعروف والنهي عن ،فقد يدع واجبات ويفعل حمرمات ويرى ذلك من الورع

 فعل ذلك من أذى بعض الناس واالنتقام منهم حىت املنكر واجلهاد يف سبيل اهللا ملا يف



 

٢٤٦ 

 وقد ،يستويل الكفار والفجار على الصاحلني األبرار فال ينظر املصلحة الراجحة يف ذلك
يسأَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتاٍل ِفيِه قُلْ ِقتالٌ ِفيِه كَِبري وصد عن سِبيِل { :قال اهللا تعاىل
 يقول ،]٢١٧:البقرة [}ر ِبِه والْمسِجِد الْحراِم وِإخراج أَهِلِه ِمنه أَكْبر ِعند اللّهاللِّه وكُفْ

سبحانه وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة احلاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك 
 . انتهى كالمه رمحه اهللا)فيـدفع أعظم الفسادين بالتزام أدنامها

 
وذلك أن اهللا تعاىل أباح من قتل لنفوس ما يـحتاج إليه يف صالح اخللق ( :وقال أيضاً

 وإن كان فيه شر وفساد ففي ]١٩١:البقرة[ }والِْفتنةُ أَشد ِمن الْقَتل{ :كما قال تعاىل
 . انتهى كالمه)فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكرب

 
قدم على اعتبار النفس وغريها يف نظر واعتبار الدين م( :-رمحه اهللا–وقال الشاطيب 

 .)الشرع
 

إن النفوس حمترمة حمفوظة ومطلوبة اإلحياء حبيث إذا دار األمر بني إحيائها ( :وقال أيضاً
 فإن عارض إحيائها إماتة ؛ أو إتالفها وإحياء املال كان إحيائها أوىل،وإتالف املال عليها

تتها كما جاء يف جهاد الكفار وقتل املرتد  وإن أدى إىل إما،الدين كان إحياء الدين أوىل
 . انتهى كالمه رمحه اهللا )وغري ذلك

 
إذاً فحفظ الدين بالقضاء على حكم الطاغوت الذي يـعبد الناس له من دون رب 

 فضالً عما يشيعه يف البالد وبني العباد ،العاملني ويسوقهم سوقاً مجيعاً حنو الكفر والردة
 أياً كانت ،إمجاعاً على حفظ غريه من الضروريات األخرىمن الظلم واإلفساد مقدم 

  .تلك الضروريات
 

على أن األوامر يف الشريعة ال جتري يف التأكيد جمرى -رمحه اهللا -وقد نص الشاطيب 
 فإن األوامر املتعلقة باألمور الضرورية ليست ،واحدا وأا ال تدخل حتت قصد واحد



 

٢٤٧ 

 وال األمور املكملة للضروريات ،ة وال التحسينيةكاألوامر املتعلقة باألمور احلاجي
 بل األمور الضرورية ليست يف الطلب ، بل بينهما تفاوت معلوم،كالضروريات أنفسها

 وال النفس ، ليس كالتأكيد يف النفس،على وزان واحد كالطلب املتعلق بأصل الدين
 انتهى كالمه رمحه اهللا ، كالعقل إىل سائر أصناف الضروريات

 
ولكن ملا عاد ( : فقال؛ اهللا الشيخ سليمان بن سحمان عندما جلّى األمر بدقةورحم

 وما ،اإلسالم غريباً كما بدأ صار اجلاهلون به يعتقدون ما هو سبب الرمحة سبب العذاب
 وما حيقن الدماء سبباً لسفكها كالذين ،هو سبب اإللفة واجلماعة سبب الفرقة واالختالف

 وكالذين ،]١٣١:األعراف [}ِصبهم سيئَةٌ يطَّيرواْ ِبموسى ومن معهوِإن ت{ :قال اهللا فيهم
 ].١٨:يس [}ِإنا تطَيرنا ِبكُم{ :قالوا ألتباع الرسل

 
فمن اعتقد أن حتكيم شريعة اإلسالم يـفضي إىل القتال واملخالفة وأنه ال حيصل 

 فإن هذا ؛ وجلميع الرسل، عدو هللا،افراالجتماع أو االلفة إال على حاكم الطاغوت فهو ك
حقيقة ما عليه كفار قريش الذين يعتقدون أن الصواب ما عليه آباؤهم دون ما بعث اهللا به 

 ).رسوله صلى اهللا عليه وسلم
 

املقام الثاين إذا عرفت أن التحاكم إىل الطاغوت كفر وقد ذكر اهللا يف كتابه أن ( :وقال
والِْفتنةُ أَشد { : وقال]٢١٧:البقرة [}الِْفتنةُ أَكْبر ِمن الْقَتلو{ :الكفر أكرب من القتل فقال

 فلو اقتتلت البادية واحلاضرة حىت يذهبوا ، والفتنة هي الكفر]١٩١:البقرة[ }ِمن الْقَتل
لكان أهون من أن ينصبوا يف األرض طاغوتاً حيكم بغري شريعة اإلسالم اليت بعث اهللا ا 

 . انتهى كالمه رمحه اهللا)اهللا عليه وسلمرسوله صلى 
 

 .فأعظم فتنة ترزأ ا األرض هي الكفر والشرك بتعبيد العباد لغري املعبود احلق
 



 

٢٤٨ 

 ويا ملوك املسلمني أي ،فيا علماء اإلسالم (:ورحم اهللا اإلمام الشوكاين إذ يقول مصارخا
 وأي ، عبادة غري اهللا وأي بالء ذا الدين أضر عليه من،رزئ لإلسالم أشد من الكفر

 وأي منكر جيب إنكاره إن مل يكن إنكار ،مصيبة يصاب ا املسلمون تعدل هذه املصيبة
 . انتهى كالمه رمحه اهللا)هذا الشرك من البني الواضح

 
 وقد تقرر يف األصول أن الضرر اخلاص يـتحمل لدفع الضرر العام، وأن الضرر

ارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً، وأنه األشد يزال بالضرر األخف، وأنه إذا تع
 .يـختار أهون الشرين

 
وقد تبني لكل عاقل أن ضرر ترك اجلهاد وتعطيله أعظم مبا ال مزيد له يف الدين والدنيا مما 

 مع كون هذا ،قد يترتب على اجلهاد من ضرر يلحق البعض يف نفس أو مال أو حنو ذلك
جع والطوام اليت تضرب األمة كلها يف دينها الضرر هو من الضرر اخلاص مقارنة بالفوا

 .ودنياها
 

 : نقول؛بعد تقرير األصلني السابقني
 

 جيوز إن مشروعية رمي الكفار احملاربني بكل ما ميكن من السالح وإن اختلط م من ال
 .) باإلضافة للقواعد العامة اليت سبق تقريرها،أدلة خاصة( قتله من املسلمني تقررت بـ

 
 : هي؛لةوهذه األد

 
 ؛ احملاربني حال تترسهم باملسلمني ما قرره مجاهري الفقهاء من رمي الكفار:أوالً

 
 واملراد بالتترس هنا أن يتخذ العدو طائفة من املسلمني )مسألة الترس(وهو ما يعرف بـ 

 وقد ذهب ، يدفع به عن نفسه استهداف ااهدين له بالقتل– وهو الدرع –مبثابة الترس 



 

٢٤٩ 

علماء إىل مشروعية رمي الكفار احملاربني يف هذه احلالة وإن ترتب على ذلك قتل مجاهري ال
املُتترس م من املسلمني يقيناً لضرورة دفع عادية الكفار على املسلمني وعدم تكمن 

كما ذهب األحناف واملالكية جبواز ذلك وإن  ،التوصل إىل قتل الكفار احملاربني إال بذلك
 .مل تدع ضرورة إليه

 
وإن تترسوا بصبيان ( - أشهر متون األحناف- جاء يف منت البداية :من فقه األحنافو

 ) ويقصدون بالرمي الكفار،املسلمني أو األسارى مل يكفوا عن رميهم
 

 ألن يف الرمي ؛وال بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسري أو تاجر( :قال شارح البداية
 وألنه قل ما ،وقتل األسري والتاجر ضرر خاصدفع الضرر العام بالذّب عن بيضة اإلسالم 

 وإن تترسوا بصبيان املسلمني أو ،خيلو حصن من مسلم فلو امتنع بإعتباره النسد بابه
 ألنه إن تعذر التمييز فعالً ؛األسارى مل يكفوا عن رميهم ملا بينا ويقصدون بالرمي الكفار

 .محه اهللاى كالمه ر انته) حبسب الطاقة،فلقد أمكن قصداً والطاعة
 

وال بأس برميهم بالنبال وإن علموا أن فيهم مسلمني (: وقال الكاساين يف بدائع الصنائع
من األسارى أو التجار ملا فيه من الضرورة إذ حصون الكفرة قلما ختلو من مسلم أسري أو 

 ألنه ؛تاجر فاعتباره يؤدي إىل انسداد اجلهاد ولكن يقصدون بذلك الكفرة دون املسلمني
 فال بأس ، وكذا إذا تترسوا باطفال املسلمني،ضرورة يف القصد إىل قتل مسلم بغري حقال 

 انتهى كالمه )بالرمي إليهم لضرورة إقامة الفرض لكنهم بقصدون الكفار دون األطفال
 .رمحه اهللا

 
 ،وإن تترسوا بذرية تـركوا إال خلوف( : جاء يف منت خمتصر خليل؛ومن فقه املالكية

 .)صد الترس إن مل يـخف على أكثر املسلمنيوملسلم مل يق
 



 

٢٥٠ 

وإن تترسوا مبسلم قوتولوا ومل يـقصد الترس بالرمي وإن خفنا ( :قال يف الشرح الكبري
 ،على أنفسنا ألن دم املسلم ال يباح باخلوف على النفس إن مل يخف على أكثر املسلمني

 .اهللارمحه  انتهى كالمه )فإن خيف سقطت حرمة الترس وجاز رميهم
 

قد جيوز قتل الترس وال يكون فيه اختالف إن شاء ( :وقال القرطيب رمحه اهللا يف تفسريه
اهللا وذلك إذا كانت املصلحة ضرورية كلية قطعية فمعىن كوا ضرورية أا ال حيصل 

 ومعىن أا كلية أا قاطعة لكل األمة حىت حيصل من ،الوصول إىل الكفار إال بقتل الترس
 ، فإن مل يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل األمة، مصلحة كل املسلمنيقتل الترس

 )ومعىن كوا قطعية أن تلك املصلحة حاصلة من قتل الترس قطعاً
 

وهذه املصلحة ذه القيود ال ينبغي أن يختلف باعتبارها ألن الفرض أن ( :قال علماؤنا
ملفسدة العظيمة اليت هي استيالء العدو  فإما بأيدي العدو فتحصل ا،الترس مقتول قطعاً
 . وإما بأيدي املسلمني فيهلك العدو و ينجوا املسلمون أمجعون،على كل املسلمني

 
 ال يقتل الترس يف هذه الصورة بوجه ألنه يلزم منه ذهاب الترس :وال يتأتى لعاقل أن يقول

فسدة نفرت منها نفس  لكن ملا كانت هذه املصلحة غري خالية من امل،واإلسالم واملسلمني
 فإن تلك املفسدة بالنسبة على ما حيصل منها عدم أو كالعدم واهللا ؛من مل ميعن النظر فيها

 . انتهى كالمه رمحه اهللا)أعلم
 

لو تترس الكفار مبسلمني ( : قال النووي رمحه اهللا يف روضة الطالبني؛ومن فقه الشافعية
 ،ميهم واحتمل اإلعراض عنهم مل جيز رميهمإن مل تدع إىل ر :رمن األسارى وغريهم نِظ

وإن دعت ضرورة إىل رميهم بأن تترسوا م يف حال التحام القتال وكانوا حبيث لو كففنا 
 أحدمها ال جيوز الرمي إذا مل ميكن ضرب : فوجهان،عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم

م ال يباح باخلوف  ودم املسل، ألن غايته أن خناف على أنفسنا؛الكفار إال بضرب مسلم
  انتهى كالمه رمحه اهللا.)بدليل صورة اإلكراه



 

٢٥١ 

 
فقياس هذه احلالة على صورة اإلكراه غري متجه البتة ألن املكره على قتل غريه يهدف إىل 

 أما هنا فاهلدف هو دفع ، وليست نفسه بأوىل من نفس غريه،دفع الضرر اخلاص عن نفسه
 وليس للمجاهد الرامي حظ خاص من ،ا قبل دنياهاالضرر العام عن األمة مجيعاً يف دينه

 .نفسه من قريب أو بعيد
 

 جواز – وبه قطع العراقيون –والثاين وهو الصحيح املنصوص : وقال النووي أيضاً
ويتوخى املسلمني حبسب اإلمكان ألن مفسدة ( ؛الرمي على قصد قتال املشركني
طائفة بالدفع عن بيضة اإلسالم  وال يبعد احتمال ،اإلعراض اكثر من مفسدة اإلقدام

 . انتهى كالمه رمحه اهللا)ومراعاة لألمور الكليات
 

وإن تترسوا بأسارى املسلمني أو ( : قال ابن قدامة رمحه اهللا يف الكايف؛ومن فقه احلنابلة
أهل الذمة مل جيز رميهم إال يف حال التحام احلرب واخلوف على املسلمني ألم معصومون 

 ويف حال الضرورة يباح رميهم ألن ،ح التعرض بإتالفهم من غري ضرورةبأنفسهم فلم يب
 . انتهى كالمه رمحه اهللا)حفظ اجليش أهم

 
وإن تترسوا باملسلمني مل جيز رميهم كأن تكون احلرب غري ( :وقال ابن مفلح يف املبدع

 أو إلمكان القدرة عليهم بدونه أو من أمن من شرهم إال أن يـخاف على ،قائمة
 نص عليه ،سلمني مثل كون احلرب قائمة أو مل يـقدر عليهم إال بالرمي فريميهمامل

 .انتهى كالمه رمحه اهللا) بالضرورة
 

 : عن فقهاء وأئمة املذاهب املختلفة؛يتحصل لنا من تلك النصوص السابقة
 



 

٢٥٢ 

 أن اجلميــع متفقون على جواز رمي الكفار احملاربني حال تترسهم باملسلمني وإن :أوالً
تيقنا قتل املُتترس م عند اخلوف على املسلمني أن يرتل م ضرر من أعدائهم من نكاية 

 .أو هزمية
 
 واحلنابلة يف أحد القولني على جواز ، أن األحناف والشافعية يف الصحيح عندهم:ثانياً

ـُـقدر عليهم إال بذلك وإن مل ،الرمي يف تلك احلالة إذا كانت احلرب قائمة  أو مل ي
 .على املسلمنيخنف 

 
األئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا ( :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

 ولو مل ،مبسلمني وخيف على املسلمني إذا مل يقاتلوا فإنه جيوز أن نرميهم ونقصد الكفار
 ومن قُتل ألجل ،خنف على املسلمني جاز رمي أولئك املسلمني أيضاً يف أحد قويل العلماء

كان شهيدا وبعث على نيته ومل .... اجلهاد الذي أمر اهللا به ورسوله وهو يف الباطل مظ
 . انتهى كالمه رمحه اهللا)يكن قتله أعظم فساداً من قتل من يقتل من املؤمنني ااهدين

 
والكالم األخري من شيخ اإلسالم ظاهره ترجيح القول جبواز الرمي ولو مل خنف على 

 .املسلمني
 

قرر كما سبق اجلواز يف تلك الصورة القدمية بالترس بشرطها؛ فإن اجلواز يقرر من إذا ت
وهو الذي يعمد فيها العدو إىل وضع -باب أوىل يف الصورة املعاصرة للترس اليوم 

 ؛–أماكن جتمعاته ومنشآته املختلفة وسط املسلمني وأحيائهم السكنية ليحتمي م
 :بوجوه عدة

 
اء واألئمة السابق هو يف األسلحة القدمية املستخدمة بالرمي قبل  أن كالم الفقه:أوالً

 ومن البدهي أن هذه األسلحة القدمية أقرب إلمكان التمييز وتاليف ،اكتشاف البارود
 .إصابة املسلمني من األسلحة احلديثة



 

٢٥٣ 

 
لك  أننا مطالبون شرعاً باستخدام أقوى األسلحة وأشدها فتكاً بأعداء اهللا إن كان ذ:ثانياً

 . فكيف مع الفارق اهلائل بيننا وبني عدونا؛يف قدرتنا واستطاعتنا
 
 ، أننا مطالبون شرعاً قبل النصر والتمكني لكلمة اهللا يف األرض باإلثخان يف أعداء اهللا:ثالثاً

واالثخان هو التقتيل الذريع يف أعداء اهللا والذي تنكسر معه شوكتهم وال يكون هلم 
فَِإذا لَِقيتم الَِّذين كَفَروا فَضرب الرقَاِب حتى ِإذَا أَثْخنتموهم { : قال تعاىل،وض بعده
 .فليس هناك شد للوثاق قبل اإلثخان، ]٤:حممد[ }فَشدوا الْوثَاق

 
فهذه التنبيهات السابقة جتعل القول باجلواز يف الصورة املعاصرة أوىل بال شك لتحقق 

 وأشدها فتكاً يف أعداء ،رها باستخدام أكثر األسلحة تطوراًالضرورة امللجئة يف أعلى صو
 ،اهللا إلرهام وحتقيق أعظم نكاية فيهم وإلحداث نوع من التوازن يف ميزان القوى احملتل

 .ومعلوم أن إمكان التمييز ذه األسلحة بني املقصودين وبني غريهم من احملال
 

هاد الطلب حيث إن هذه املسألة مفترضة حال  إن كالم الفقهاء السابق إمنا هو يف ج:رابعاً
 ومن البدهي ،غزو املسلمني للكفار يف ديارهم لفتح هذه البالد وإخضاعها حلكم املسلمني

 أي لدفع الكفار احملاربني عن ،القول بأن اجلواز يـقرر من باب األوىل يف جهاد الدفع
 بل ومع مرور السنني ،عالًفكيف مع حتقق هذا االستيالء ف ،االستيالء لبالد املسلمني

الطوال على هذا االستيالء مبا يرسخ حكم الصليبيني وشرعهم فوق البالد وعلى رؤوس 
 .العباد

 
 أما يف حالتنا اليوم فإن ،)فإن مل يفعل قتل الكفار الترس( : سبق معنا قول القرطيب:خامساً

 ،صليبيني يف األرض بفتنة الكفر والردة حىت يتمكن حكم الفنت الكفار الترسمل يفعل 
 مث يسوقهم ،ويترسخ ويصبح له الصولة والدولة ومن مث يستبيح دين املسلمني وحرمام

 .مه وشرعه املضاد حلكم اهللا وشرعهسوقاً مجيعاً حنو االنسالخ من الدين عرب حك



 

٢٥٤ 

 
وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار ( : فقال؛وقد أشار لعني هذا املعىن شيخ اإلسالم

ترسوا مبن عندهم من أسرى املسلمني وخيف على املسلمني الضرر إذا مل يقاتلوا فإم إذا ت
 وإن مل يخف على املسلمني ، وإن أفضى ذلك إىل قتل املسلمني الذين تترسوا م،يقاتلون

 وهؤالء ،ففي جواز القتال املفضي إىل قتل هؤالء املسلمني قوالن مشهوران للعلماء
 فإن ،انوا شهداء وال يترك اجلهاد الواجب ألجل من يقتل شهيداًاملسلمون إذا قتلوا ك

 ومن قُتل وهو يف الباطل ال ،املسلمني إذا قاتلوا الكفار فمن قُتل من املسلمني يكون شهيداً
 . انتهى كالمه رمحه اهللا)يستحق القتل ألجل مصلحة اإلسالم كان شهيداً

 
 ، الفقهاء فإن اجلهاد هو دفع فتنة الكفروكذلك مسألة التترس اليت ذكرها( :وقال أيضاً

 وهلذا اتفق الفقهاء على أنه مىت مل ميكن دفع الضرر ؛فيحصل فيها من املضرة ما هو دوا
 ،عن املسلمني إال مبا يفضي إىل قتل أولئك املُتترس م جاز ذلك وإن مل يـخف الضرر

 : ومن يسوغ ذلك يقول،النلكن مل يـمكن اجلهاد إال مبا يـفضي إىل قتلهم ففيه قو
 انتهى كالمه رمحه )قتلهم ألجل مصلحة اجلهاد مثل قتل املسلمني املقاتلني يكونون شهداء

 .اهللا
 

 .فنص شيخ اإلسالم على أن قتل الترس أقل مضرة من شيوع الكفر وظهوره
 
ما ميكن وهو ما يـعد نصاً يف مسألتنا هذه يف مشروعية رمي الكفار احملاربني بكل : ثانياً

رضي اهللا –ؤمنني أم سلمة  من حديث أم امل؛من السالح وإن اختلط م املسلمون ما جاء
يعوذ عائذ بالبيت فيـبعث غليه بعث : "قال رسول اهللا صلى اله عليه وسلم : قالت–عنها
يا رسول اهللا فكيف مبن كان كارهاً؟ : فقلت" كانوا ببيداء من األرض خـسف مفإذا 
 ."كنه يـبعث يوم القيامة على نيتهف به معهم وليـخس: "قال
 



 

٢٥٥ 

 : أا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول–رضي اهللا عنها–وعن أم املؤمنني حفصة 
ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حىت إذا كانوا ببيداء من األرض يـخسف بأوسطهم "

 "يخرب عنهموينادي أوهلم آخرهم مث يخسف م فال يبقى إال الشريد الذي 
 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ثعب : قالت–رضي اهللا–وعن أم املؤمنني عائشة 
العجب؛ إن ناساً : "منامه، فقلنا يا رسول اهللا صنعت شيئاً يف منامك مل تكن تفعله، فقال

من أميت يؤمون بالبيت لرجل من قريش قد جلأ بالبيت حىت إذا كانو ا بالبيداء خـسف 
نعم فيهم املستبصر وابور وابن : "قال! لنا يا رسول اهللا إن الطريق قد جيمع الناسفق" م

 "صادر شىت يبعثهم اهللا على نيامالسبيل يهلكون مهلكاً واحداً ويصدرون م
 

 نص ظاهر بشمول العذاب -ومجيعها يف صحيح مسلم-فهذا احلديث برواياته املتعددة 
 وإن كان من ، وإن مل يكن منهم أصالً،هم عند نزولهملقصودين به أساساً ولكل من خالط

 .حقني به وحدهمت مع أن اهللا تعاىل قادر على أن خيص بالعذاب املس،الناجني يوم القيامة
 

فاهللا تعاىل أهلك اجليش الذي أراد أن ينتهك حرماته املكره فيهم ( :قال شيخ اإلسالم
 فكيف جيب على ؛ يبعثهم على نيام مع أنه،وغري املكره مع قدرته على التمييز بينهم

 بل لو كان فيهم قوم ؛املؤمنني ااهدين أن مييزوا بني املُكره وغريه وهم ال يعلمون ذلك
 ومن قتل ألجل ،صاحلون من خيار الناس ومل ميكن قتاهلم إال بقتل هؤالء لقتلوا أيضاً

 ومل ، وبـعث على نيتهاجلهاد الذي أمر اهللا به ورسوله هو يف الباطل مظلوم كان شهيداً
 وإذا كان اجلهاد واجباً وإن ،يكن قتله أعظم فساداً من قتل من يقتل من املؤمنني ااهدين

 فقتل من يقتل يف صفهم من املسلمني حلاجة اجلهاد ليس ؛قُتل من املسلمني ما شاء اهللا
 . انتهى كالمه رمحه اهللا)أعظم من هذا

 
مسألة رمي الكفار احملاربني إذا (اصة يف هذه املسألة ففي هذا االستعراض لألدلة اخل

 : يظهر لنا جبالء؛)اختلط م مسلمون



 

٢٥٦ 

 
 ؛ وهنا البد من التنبيه على مسألة هي غاية يف األمهية،أن املشروعية مقررة من وجوه عدة

فإضافة إىل الفارق اهلائل بيننا وبني عدونا يف العدة والعتاد فإن الطبيعة اجلغرافية ألرض 
 فال وجود ،العراق تضطر ااهدين يف كثري من للجوء على مثل هذا النوع من القتال

 وال جبال يتحصنون ا وينطلقون منها لتنفيذ عمليام ،لغابات يكمنون ا لعدوهم
 واختذ قواعده احملصنة ، ونازعنا األرض اليت نقف عليها،والعدو قد نزل بالعقر من الديار

 يساعده يف ذلك أعوانه من ،لسيطرة ونقاط التفتيش يف كل مكان وأقام حواجز ا،فيها
 مما يزيد يف ؛ وطوابري العمالء واجلواسيس الذين يرقبون كل غاٍد ورائح،اجليش والشـرط

 ويتضح ذلك جلياً لكل منصف يقارن حالنا مع إخوة لنا يف ،صعوبة حركة ااهدين
 والغابات ، والوعرة يف أفغانستان فاجلبال الشاهقة،ساحات أخرى من ساحات اجلهاد

 هيأت ااهدين املكان الناسب خلوض حرب طويلة األمد ،الكثيفة يف الشيشان
 وأتاحت هلم اختاذ قواعد خلفية آمنة مكنتهم من التفكري ،يـسترتف فيها العدو

 مث الرجوع على هذا املالذ ،والتخطيط بعيداً عن عدوهم واالنطالق يف عمليات كر وفر
 .وهذا كله مفقود على أرض الرافدين ،مناآل
 

 ، كان الدخول مع العدو يف مواجهات ميدانية مباشرة من الصعوبة مبكان؛لذا واحلالة هذه
 فكان البد من ؛ وكثافته فيها منقطعة النظري،وال سيما يف بغداد اليت هي عقر دار العدو

 وإرغامه على اخلروج ،دنتكثيف عملياتنا االستشهادية خللخة توازن العدو على هذه امل
 وهذه العمليات هي سالحنا الفتاك الذي يثخن يف ،منها إىل أماكن يسهل اقتناصه فيها

 هذا مع سهولته علينا وقلة ؛ وتعظم فيه النكاية، وتنخلع به قلوب افراده،العدو اجلراح
 .اخلسائر بالنسبة إلينا

 
 إن مل ختب يف هذه ،عف حتمافلو أوقفنا هذه العمليات فالشك أن جذوة اجلهاد ستض

 وبضعف اجلهاد ومتكن العدو من بسط سيطرته على بغداد حتصل املفسدة ،املرحلة
 .، ويستبيح األمة بأكملها فيتمكن العدو من تدبري مؤامراته وخمططاته؛الكربى



 

٢٥٧ 

 
 وبغايا الروم يف سجن أيب ، وشذّاذ النصارى،وقد رأى العامل بأسره جرائم عباد الصليب

 وما فعله أعوام الروافض يف سجوم يف اجلنوب يف الكوت واحللَة ،ب وبوكاغري
 وهم مل يمكنوا التمكن احلقيقي فكيف لو متكنوا من ،والنجف وكربالء والبصرة وغريها
 ؟بسط سيطرم على أرض العراق

 
 فإن الروافض احلاقدين حياولون بشىت الوسائل إظهار حرصهم على الدم العراقي لتشويه

 ونسي احفاد ابن العلقمي ، وإظهارهم أمام العامل أم سفاكوا دماء،صورة ااهدين
 .ت يف جبني التاريخغدرام بأبناء هذه األمة اليت حفر

 
 : لعله يتبني لألمة الشيء اليسري من حاهلم؛وسنذكر بعضاً من جرائمهم

 
ري من قوات فيلق الغدر ام انتحا ق، أي قبل حنو ربع قرن من اآلن؛١٩٨١ يف عام :أوالً

 بتفجري نفسه بشاحنة مفخخة يف مبىن اإلذاعة والتلفزيون العراقي يف الصاحلية –فيلق بدر–
 .راح ضحيته العشرات

 
 شهدت شوارع أيب النواس والسعدون والكرادة والزعفرانية خالل احلرب اإليرانية :ثانياً

 .رع راح ضحيتها العشراتعشرات العمليات التفجريية بالسيارات املفخخة بالشوا
 
 أوقع عناصر فيلق بدر قنابل يدوية بني الطالب يف ؛١٩٨٠ يف الرابع من نيسان عام :ثالثاً

 وعندما خرجت جنازة تشييع ،اجلامعة املستنصرية يف بغداد راح ضحيتها العشرات
 العديد ممن الضحايا يف اليوم التاين مت إلقاء القنابل من داخل بناء املدرسة اإليرانية وقُتل

 .كان يف اجلنازة
 



 

٢٥٨ 

 إىل الغزو األمريكي أكثر من مثانني عملية ؛١٩٩١ وقعت يف الفترة ما بني عامي :رابعاً
 .تفجري سيارات مفخخة يف خمتلف مناطق العراق على يد قوات فيلق بدر

 
 صاروخاً حملياً موجهاً بواسطة سيارات متحركة من ٦٥ أطلقت قوات فيلق بدر :خامساً
 ١٩٩٩ قريبة من بغداد مثل احملمودية واللطيفية وناحية الرشيد واألمني خالل عامي مناطق

 . راح ضحيتها العشرات٢٠٠٠ –
 

 عمليات قطع الطرق السريعة بني العمارة والناصرية وقتل املسافرين عرب إقامة :سادساً
ب الدعوة  ويصدر البيانات بنسبتها حز،سيطرات مزيفة كان يقوم ا ويتباهى يف عملها

 ومل تنته إال ؛١٩٩١إىل الشيطان وقوات فيلق بدر وقوات كرمي ماهوت وذلك خالل عام 
 . وغري ذلك من جرائمهم اليت لو ذهبنا نتتبعها لطال بنا املقام،بدخول الصليبيني إىل بغداد

 
 واهللا يعلم حرصنا أن ال نوقع خسائر بني املسلمني، وكم من عملية حمكمة أُلغيت، 

 .كبرية فاتت، لتوقع خسائر كبرية بني املسلمنيوأهداف 
 

 مما -واهللا-وحنن على علم أنه قد حتدث بعض األخطاء، ويقع بعض الضحايا وهذا 
 .يدمي قلوبنا، ويقرح اكبادنا؛ لكن ما حيلتنا والواقع ما ذكرنا من ختلل العدو فينا

 
ولو أن العدو مألنفسنا حبال من األحوال  ملا اجزنا ؛ عن مناطق املسلمنيزيغمتو  تميز

 وال ميكن حبال قتال الكفار إال بقتل بعض ، فالطريق جيمع الناس؛التوسع يف هذه العمليات
 :وكما قال احد إخواننا ،املسلمني

 
فقد  ،فلو فُرض على ااهدين التمييز بني الكفار واملسلمني لتعطل اجلهاد يف كل مكان

وكان هناك بعض غزويت نييورك وواشنطن قام ااهدون مبثل هذه العمليات يف 
 وفعلوها يف نريويب ، وعلى املعبد اليهودي يف تونس، وفعلوها يف الرياض وبايل،املسلمني



 

٢٥٩ 

 فمن أراد ، وغروزين وموسكو، وكراتشي وكويتا وكابل،وفعلوها يف ترتانيا ومومباسا
 مينع اجلهاد يف كل  فعليه أن؛حترمي هذه العمليات بسقوط املسلمني فيها تبعاً ال قصداً

 . وال يؤمر املرء مباال يطيق،مكان ألنه ال ميكن أن يسلم عمل جهادي من سقوط املسلمني
 

وواهللا لئن أُقـدم ، فنحن واهللا ال نرضى أن تراق دماء املسلمني بغري وجه حق
 .فتـضرب عـنقي أحب إيل من تقصد قتل امرئ مسلم بغري حق

 
 وما حيصل من قلب ، هلذه العملياتبيثد من اإلعالم اخلأضف إىل هذا التشويه املتعم

 .حلجم اخلسائر يف صفوف الصليبيني وأعوام من املرتدين
 

 وحيتج ، كثرياً من منافقي هذه األمة من يشنع على ااهدين– ولألسف –ونسمع اليوم 
 لدماء عليهم بإن العمليات االستشهادية اليت يقوم ا ااهدون يترتب عليها سفك

 بل مرادهم ، مع أم يعلمون علم اليقني بأن ااهدين ال يتقصدون قتل املسلمني،املسلمني
 ولكن هؤالء يف حقيقة أمرهم ال يهمهم أمر املسلمني ،قتل الصليبيني وأعوام من املرتدين

ن  وإال فهؤالء املسلمو؛وال دمائهم وإمنا مههم إرضاء أوليائهم من املرتدين والصليبيني
ـّلون يف مشارق األرض ومغارا وهذه دماؤهم تراق وهي أرخص الدماء فهل مسعتم  يقت
يوماً عن احد من هذه األبواق العميلة قام يوماً مقام حق هللا تعاىل فتكلم عن تلكم 

 ؟؟اجلرائم
 

فيلق –وهل جترأ أحدهم فأبان عن جرائم الفيالق العسكرية الرافضية كفيلق الغدر 
 عمه عبدالعزيز احلكيم الطبطبائي اوسي؟؟ الذي يتز–بدر
 

 عندما دخلت إىل العراق أثخنت أميا إثخان يف أهل بيثةفلتعلمي يا أميت بأن هذه الفيالق اخل
 واغتصبت ، وقلت املئات من أهل السنة، وهجرت العوائل السنية من اجلنوب،التوحيد

 برنامج مدروس لتصفية أهل  كل هذا وفق،املساجد وحولتها إىل معاقل للوثنية والشرك



 

٢٦٠ 

 مسجداً يف بغداد مت حتويلها إىل حسينيات وثنية مع أم مل )٢٩( فقد اغتصبوا ؛السنة
 وعندما ذهب بعضهم إىل ، ومل يغلقوا حمالً واحداً لبيع اخلمور،يقربوا كنيسة واحدة

 :رف الواحداهلالك حممد باقر احلكيم يستجديه إعادة املساجد إىل أهل السنة أجام باحل
تسعة وعشرون مسجداً فقط ( : فلما اخربوه أجام بكل لؤم)؟كم مسجداً أُخذ منكم(

 أنتم أهل السنة لكم أربعة آالف مسجد يف العراق أفتستكثرون علينا هذه ،هذا قليل
 )؟املساجد

 
كما وقاموا بتصفية معظم كوادر ورموز أهل السنة من الدعاة واألطباء واملدرسني 

 .ربة والتقنيةوأصحاب اخل
 

 .بل وقاموا باختطاف كثري من النساء الاليت ال يعرف مصريهن حىت اآلن
 

بل إن قوات الشرطة الروافض شاركوا يف انتهاك أعراض املسلمات احلرائر مع 
 .الصليبني يف سجن أيب غريب

 
 .الذي تديره املخابرات اإليرانية ؛فلو تعلمون عن سجن الكوت

 
الذي كان يقطّع ، )العميد قيس(يديره الرافضي املسمى بـ  الذي ؛وسجن احللّة

 .يستبيح أعراض املسلمات هناكو ،أعضاء املسلمني باملنشار الكهربائي
 

 . يف بغداد معقل فيلق بدر؛وال تسأل عن السجن يف حسينية الرباتة
 

 . ومل نصوب إليهم النبال،فواهللا مل نبدأهم بالقتال
 



 

٢٦١ 

 والكلدانيني ،دة كالصابئة واليزيديني عبدة الشيطانويف أرض الرافدين طوائف ع
 مع أا طوائف ال متت ، ما مددنا أيدنا بسوء إليهم وال صوبنا سهامنا عليهم،واآلشوريني

 ولكن مل يظهر لنا أا شاركت الصليبيني يف قتاهلم للمجاهدين ومل تلعب ،لإلسالم بصلة
 .الدور اخلسيس الذي لعبه الرافضة

 
ين يا أميت أيسعنا واحلالة هذه أن نغمد سيوفنا ونكف أيدينا خشية اامنا ولكن أخربي
 !!بإثارة الطائفية

 
 !!وليت شعري عن أي طائفية يتحدثون

 
 رجال ونساء وصبيان جيأرون إىل اهللا ليل ار من ظلم الروافض احلاقدين ،أمة من الناس

ـُباد الصليب املعتدين  .الذين مكنوا لع
 

 ، ومكن الصديق من مسيلمة الكذاب، أنزل براءة عائشة يف الكتاببل وأقسم بالذي
 أن ما القاه ويالقيه أهل السنة يف العراق من ،واطفأ نار اوس على يد عمر بن اخلطاب

 .مما القوه على يد العدو األمريكيهؤالء الروافض احفاد ابن العلقمي أشنع وأفضع بكثري 
 

وسكوت ومداهنة علماء ، التكتيم اإلعالميولكن كل هذا مـغيب عن أميت ألجل 
 .السوء

 
 ولو حدثتكم واهللا إن قليب ليتقطر حزناً على ما حيل بأهل السنة يف بغداد واجلنوب،

عما يالقيه إخوانكم وأخواتكم يف اجلنوب ملا تلذذمت بالعيش إن كان عندكم غرية على 
 .حرمات املسلمني

 



 

٢٦٢ 

 وتتقرح لسماعها ، منها القلوب واألجسادوساذكر هنا قصة تتقطع ]هنا يبكي الشيخ[
 لعلها ، ال على سبيل احلصر واالستطراد، وهي على سبيل الذكر واالستشهاد،األكباد

 : وقلوباً حية،تصادف من أبناء هذه األمة آذاناً واعية
 

 فلما شعر م ،ففي مدينة احللة اقتحم قوات الشرطة املرتدين مرتل احد إخواننا ااهدين
 إىل زوجة أخينا العفيفة )العميد قيس(منهم بالفرار فأتى عدو اهللا الرافضي املدعو بـ الذ 

 وجيذا من شعرها مهدداً ومتوعداً هلا إن مل ختربه مبكان ،الطاهرة وأخذ جيرها من رأسها
 :زوجها بسلب عفتها وانتهاك عرضها وهي تصرخ وتستغيث

 
 !!!أال من مغيث

 !!!راضنا ويدافع عن حرماتناأال من أميت من يغار على أع
 

هنا يبكي [ .ومل تدر هذه املسكينة أن أبناء األمة يف هلوهم يلعبون ويف سبام نائمون
 ]الشيخ

 
 وتلبية ندائها فواهللا ال حيينا إن بقي هذا ،فما كان منا ملا بلغنا خربها إال املسارعة بإغاثتها

 مث انطلق أحد األسود االستشهاديني قاصداً  فقام اإلخوة مبراقبة دقيقة لبيته؛وأمثاله أحياء
 وأصابه وأهله من الرعب واجلراح ماال ،معقل هذا املرتد اللعني فدك عليه حصنه احلصني

 وقدر اهللا أن يكون له يف عمره بقية باقية ادخاراً منه سبحانه ثواب ،ينساه على مر السنني
 .قتله لعبد اشترى اآلخرة بالفانية

 
 ويتربصون به كل مرصد حىت يعلم ،قعدون هلذا الرافضي كل مقعدوما زال الليوث ي

 والنيل من ،وأمثاله حرمة أعراض أخواتنا املسلمات فال تسول هلم أنفسهم االعتداء عليهن
 .كرامتهن

 



 

٢٦٣ 

وما يزيدين أملاً سكوت هؤالء اخلونة الذين يرغبون يف كل شيء إال يف أخذ الدين بقوة 
 .عن جرائم الرافضة

 
خفى كل هذا عن أميت؟؟ملاذا ي 

 
 ملاذا تقلب احلقائق وال تظهر ألمىت؟؟

 
اعن الرافضة انطلقت ألسنتهم بالثناء عليهم، وإذا سئلوا على ااهدين  ملاذا إذا سئلو

 تربأوا منهم وصوبوا سهام التجريح إليهم؟؟
 

ارخينا  فالذي أعلمه من ت،وليتهم إذ ختلفوا مع القاعدين أمسكوا لسام عن ااهدين
اإلسالمي أنه عندما دخل التتار إىل بغداد على يد ابن العلقمي تكلم األئمة الصادقون 

 ، ابن تيمية وابن كثري والذهيب بكل صراحة عن خيانة الروافض يف تسليم بغداد للتار:كـ
ومل نسمع أن أحداً من علماء األمة قام وأنكر على هؤالء األئمة بأن ابن العلقمي رجل 

  . شأن للرافضة بذلكواحد وال
 

 .وال قال اتقوا اهللا ال تثريوها فتنة طائفية
 

بل كل ما وصلنا عن أئمتنا جيالً بعد جيل إنكارهم على هؤالء الروافض وكشف ضالهلم 
 بعد تفكك الدولة )البداية والنهاية( فهذا اإلمام ابن كثري يف كتابه العظيم ؛وخيانتهم

 وما حصل من ،ني بذكر اخلطوب بني أهل السنة والشيعةالعباسية يفتتح تارخيه مبعظم السن
 هـ ذكر فتناً يطول ذكرها من إحراق لدور كثرية بني ٤٤١ ويف عام ،اقتتال بني الفريقني

 مث ذكر يف العام ،السنة والشيعة بسبب سب الصحابة وزوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم
فض والسنة ببغداد وذهبوا كلهم لزيارة وفيها اصطلح الروا (:الذي يليه أمراً عجيباً فقال



 

٢٦٤ 

 . وترضوا يف الكرخ على الصحابة كلهم أو ترمحوا عليهم،مشهد علي ومشهد احلسني
  انتهى كالمه رمحه اهللا )وهذا عجيب جداً إال أن يكون من باب التقية

 
وصدقت فراسة وحدس ابن كثري، ففي العام الذي يليه وقعت حرب بني الروافض 

 .من الفريقني اخللق الكثريوالسنة، وقتل 
 

 ولعل من استنفذ وسعه فواهللا إن الروافض احلاقدين ألشد علينا من أعدائنا الصليبيني،
 واحلل علينا أن يلبس على السذج من أبناء هذه األمة دينهم بكون من ،يف الطعن فينا

هؤالء أن هذه ، وما علم  ويرد علينا فعلنا،يوصف بأم من أهل العلم يستنكر منا صنيعنا
قة  ما عادت تنطلي على أويل األبصار وما عادت هذه األلقاب الربا–بفضل اهللا–اخلدعة 

 .تؤثر يف أولئك الشباب األخيار
 

أو يعترض علينا مبن باعوا صفقة يدهم ومثرة فؤادهم من املرتدين من حكام هذه األمة 
 ،كمهم الصبغة الشرعية وأصبغوا عليهم وعلى ح،وداروا معهم يف الفتوى كيفما داروا

 ؟؟ولبسوا أمر الدين على الرعية
 

أو ليس هؤالء من أفتوا بوجوب اجلهاد وأنه فرض عني إبان الغزو الشيوعي 
ألفغانستان؛ وذلك ملا كان هذا يوافق أهواء أسيادهم، حىت إذا ما تغري احلال واجتاح 

 ومة، والدفاع عن عباد الصليب األمريكان أرض أفغانستان أصبح اجلهاد إرهاباً
 !ّ!!الدين والعرض ور وفتنة

 
 واملقدسات ،هؤالء الذين متضي على أحدهم السنون الطوال يرى بالد املسلمني تغزى

 مث هو ال يكلف نفسه عناء تغبري قدميه يف سبيل اهللا دفاعاً عن حرمات الدين ؛تدنس
 مكتفني باألقوال والشعارات ،وكأن سنة العلماء يف عصرنا أن يكونوا يف مؤخرة الركب

 والدفاع عن أعراض ، حىت إذا ما هب شباب األمة للذود عن حياض الدين؛واخلطب



 

٢٦٥ 

 وسفهاء ، بأم حدثاء األسنان، ونبذوهم بألقاب شداد،املسلمني سلقوهم بألسنة حداد
 !!!األحالم

 
  والرباط؟؟؟ما هلم قدوة يف علماء أمتنا الذين كانوا يتسايقون إىل أرض اجلهاد أو
 

 وأيب ، وأمحد بن حنبل، وسفيان الثوري،كأمثال العامل العابد ااهد عبداهللا بن املبارك
 ، وابن قدامة املقدسي-الذي كان يوصف بأنه مؤدب أهل القبور -اسحاق الفزاري 

 وأمحد بن اسحاق السرماري الذي قال عنه اإلمام احلافظ ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية
 واإلمام احلافظ أيب أمحد االكرجي ) مع فرط شجاعته من العلماء العابدينكان(الدمشقي 

 .ومسي بالقصاب لكثرة ما قتل يف مغازيه
 
ما هلم أسوة يف علماء املغرب حينما قاموا غرية على هذا الدين وحكموا بكفر العبيديني  وأ

اجلمع على  وقادوا ،من جراء تبديلهم لشرع رب العاملني وحرضوا األمة على قتاهلم
 : حني قال– رمحه اهللا – ولكأين ينطبق عليهم وصف ابن العريب املالكي ،جهادهم

 
 وتوسط بالدنا ، وأسر جريتنا، هـ فجاس ديارنا٥٢٧ولقد نزل بنا العدو قصمه اهللا سنة 

 فقلت للوايل هذا عدو اهللا ؛ وكان كثرياً وإن مل يبلغ ما حددوه،يف عدد هال الناس عدده
 ولتظهر منكم إىل نصرة دين اهللا ، فلتكن عندكم بركة،شرك والشبكةوقد حصل بال

 فليخرج إليه مجيع الناس حىت ال يبقى منهم أحد يف مجيع هذه ،املتعينة عليكم حركة
 وارجتفت ، فغلبت الذنوب،األقطار فيحاط به فإنه هالك ال حمالة إن يسركم اهللا له

 .اً يؤي إىل داره وإن رأى املكروه جباره وصار كل احد من الناس ثعلب،القلوب باملعاصي
 

  !فإنا هللا وإنا إليه راجعون
 

  !وحسبنا اهللا ونعم الوكيل



 

٢٦٦ 

 
 وأعراض املسلمات تـنتهك مل ، إذا مسع حرمات اهللا تـستباحأو يــعترض علينا مبن

 وما أن يسمع بعزم الطالبان على هدم وثن من األوثان ،ينطق له لسان ومل يتحرك له جنان
سارع إىل استخدام املراتب الثالث يف اإلنكار ويزعم يـعبد من دون الواحد الديان حىت ي

 !!!أن هذا ليس من دين العزيز القهار
 

املسلمات حجاب  الروم شرياك حني أمر برتع كلب بارك صنيع أو يـعترض علينا مبن
 !!!خلي وال شأن لإلسالم واملسلمني يف ذلكا شأن دهذا فقال ؛يف فرنسا

 
 يقول إن اخلائن املرتد عالوي ويل أمر املسلمني يف العراق ال جيوز أو يـعترض علينا مبن

 !!!اخلروج عليه
 

 هبـوا يوم هلك الصلييب يوحنا بولس الثاين فسارع بالثناء عليه أو يـعترض علينا مبن
بو أنس  وما رأيناهم وال مسعنا أصوام يوم أن استشهد العامل ااهد أ،وذكر مناقبه

 .ولكن محزة ال بواكي له!!! الشامي
 

 وأُسكتت ،وأما أهل العلم الصادعون باحلق اجلاهرون بالصدق فهؤالء كممت أفواههم
 وأضحى جلهم يف سجون ، وعن أهلهم مشردين، وباتوا يف البالد مطاردين،أقالمهم

 !!!الطواغيت قابعون
 

 !فرمحاك ريب رمحاك
 !فرمحاك ريب رمحاك

 
 !!بت ال أراهم إال يف كتاب، أو حتت تراب!! لعلم ااهدونأين أهل ا

 



 

٢٦٧ 

 :مث إننا نقول إن القاعدة املستقرة عند أهل العلم
 

 . رجاله، وال يـعرف احلق بالرجالإعرف احلق تعرف
 

مل نسمع أنه وقف يف ،  وقتلوا من قتلوا من املسلمني،فعندما دخل التتار أرض بغداد
 مع وجود العلماء والدعاة وأصحاب احلكمة املزعومة ،اهللاوجههم إال ابن تيمية رمحه 

 .وفقه الواقع الذين وقفوا يف وجه ابن تيمية
 

 مع وجود جهابذة ،وفتنة خلق القرآن مل يقف يف وجه أصحاا إال اإلمام أمحد بن حنبل
 !! !العلماء كابن معني وعلي بن املديين وغريمها فهل كان أمحد بن حنبل صاحب فتنة

 
 فقل يا رب ال تـرغم سواها***  رغمت أنوف من أُناس وإن

 
 أنه لوال اهللا مث وقوف هذه الفئة ااهدة سداً منيعاً بوجه هؤالء الصليبيني ؛واعلمي يا أميت

 .وأعوام الروافض احلاقدين ملا رأييت حال أهل السنة يف العراق كما ترينه اليوم
 

 ورأس حربتها أمام هذا الزحف ،عها األولأننا طليعة األمة، وخط دفا ؛فنحن نعتقد
 فالعمل على وقف هذا الزحف جليوش التتار املعاصرين على أبواب بغداد هو ؛الصلييب

 .خري لألمة مجعاء ولو ختلل ذلك حصول بعض املفاسد الصغرى
 

 .رها ما سيحل ا من ويالت ونكباتفواهللا إن خبت جذوة اجلهاد فسترى األمة بأس
 

 وعلى الغانيات جر الذيول*** القتال علينا كُتب القتل و
 

 ،اهزم األحزاب وانصرنا عليهم، جمري السحاب، سريع احلساب، اللهم مرتل الكتاب



 

٢٦٨ 

 
 ،اللهم اهزمهم وزلزهلم
 ،اللهم اهزمهم وزلزهلم
 .زهلماللهم اهزمهم وزل

 
 ]٢١:يوسف [}مونَواللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَ{
 

 .واحلمد هللا رب العاملني
  

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير تنِظيِم القَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدين

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

٢٦٩ 

 اخلطاب الرابع و العشرون

 

  ِرسالَةٌ ِمن جنِدي ِإىل أَِمِريِهِرسالَةٌ ِمن جنِدي ِإىل أَِمِريِه
 

  هـ١٤٢٦ ربيع الثاين ٢٢
  م٢٠٠٥ أيار/ايوم ٣٠

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

 ومستدرِج ، ومصرف األمور بأمره، ومذلِّ الشرِك بقهره،احلمد ِهللا معز اإلسالِم بنصره
 والصالةُ ، وجعل العاقبةَ للمتقني بفضِله، الذي قدر األيام دوالً بعدله،الكافرين مبكره

 .الم على من أعلى اُهللا منار اإلسالِم بسيِفهوالس
 

 ،من أيب مصعب الزرقاوي ؛ على خط النار واقٍفمن جندٍي
 

 زيلَ عليه جغَسبه وأَِمنع اهللا عينيه ِبأقر،  أيب عبد اهللا أسامة أبن الدن؛إىل أمريه املفضال
 .هكرِم

 
 أما بعد؛، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
 .إليكم اهللا الذي ال إله إال هوفإين أمحد 



 

٢٧٠ 

 
 ففي قليب من األشواق نار* **إلن عظم أشتياق منك حنوي 

 لنا مشلٌ ويقترب املزار* **لـــعل اهللا جيمــع بـعد بني 
 

فنسأل  ،ويعلم اهللا يا شيخنا أننا لسنا خمتارين للبعد عنكم ولو محلتنا الطيور لسرنا إليكم
  .ينا أنس اإلجتماع معكم وأن يذيقنا حالوة اللقاء بكماهللا سبحانه وتعاىل أن يعيد إل

 
 ؛أمرينا الغايل

 
 جرياً ، واإلطمئنان على أحوالنا،حنن على يقني أنكم تتطلعون بلهفة وشغف ملعرفة أخبارنا

 فقد كان عمر رضي اهللا عنه إذا أرسل ؛منكم على سنة أئمتنا وقادتنا من السلف الصاحل
 ينظر خربهم كصيحة ،اف املدينة يستطلع أخبار اجليشبعثاً يذهب كل يوم إىل أطر

 نسترخص ىف ، فنؤكد لكم أننا على درب اجلهاد سائرون وعلى العهد ماضون،احلبلى
 .ذلك الغايل والنفيس حىت يظهر اهللا دينه ويعلي كلمته أو لك دونه

 
 وأعلينا لواء ،داد وسللنا سيوفنا احل، ورفعنا راية اجلهاد، وحسمنا خيارنا،ولقد عزمنا أمرنا

 إميانا منا بأن صهيل ، ورماح مركب نبحر فيه إىل العز والتمكني، وإختذنا األسنة،الكفاح
 .اخليول وصليل السيوف هو مفتاح النصر وسبيل الظفر

 
 ،أظنه قد تناهى إىل إمساعكم اخلرب الذي تتناقله وسائل اإلعالم وحارت به العقول واألفهام

 فأحب ؛صبت جبراح بليغة عوجلت على إثرها يف مستشفى الرماديوالذي مفاده أنين قد أ
 ال ،أن أطمئنك وأطمئن املسلمني يف مشارق األرض ومغارا بأن هذا كله حمض إشاعات

 وإين ، وإمنا هي جراح خفيفة كما ذكر اإلخوة يف القسم اإلعالمي،أساس هلا من الصحة
 وأباشر معهم ،ويت وأهلي يف أرض الرافدين بني أخ،اآلن حبمد هللا أتقلب بنعم اهللا الوافرة

 .مقارعة الصليبني ومنازلة أعداء امللة والدين
 

 ؛أمرينا احلبيب



 

٢٧١ 

 
 وجنودك يسطرون بفضل اهللا أروع الصور يف الفداء ،خيط لك الرياع هذه الكلمات

 ، والذب عن أعراض املسلمني يف مدينة القائم، والذود عن حياض هذا الدين،والتضحيات
 .هللا فيها شريعتهأقام ا

 
 ،فقد اوت فيها أسطورة املاريرت،  أرض الرتال وساحة الرجال،القائم وما أدراك ما القائم

أم بواسل   وأثبت فرسان اإلسالم وشباب حممد صلى اهللا عليه وسلم،وسقط قناع الزيف
تالشت هي أهدافهم الصليبية قد   فها، من مهاجرين وأنصار، أسود عند اللقاء،يف امليدان

 فبعد عشرة أيام من املعارك الشرسة واملتواصلة مكن اهللا ألبناءك من رد ،على أسوار القائم
 ، تلعق جراحها، وتقهقرت جحافلهم خاسئة حسرية،عادية الصليبيني على أسوار املدينة

 .ولقد كانت هذه املعركة من املعارك العظيمة يف تاريخ اإلسالم واملسلمني
 

 بعد أن صرح كبري محلتهم اجلنرال املسمى ، وجعل الدبرة عليهم،مية مفإن اهللا أوقع اهلز
مهم ولو كان حممد و رب ه وتعاىل بأننا سنهزبشارب اخلمر متبجحاً متحدياً اهللا سبحان

 حىت يسمع م العامل فال يزال ، وانه سوف يشرب اخلمر على إثر انتصارهم،حممد معهم
ذاكرتنا مقولة عدو اهللا أيب جهل يوم بدر حني قال  وأن مقولته هذه لتعيد إىل ،يهام

واهللا ال نرجع عن قتال حممد حىت نرد بدرا ونشرب فيها اخلمور وتعزف علينا القيان حىت (
 فورد بدر هو وجنوده فكان فيها هالكهم ؛)تسمع العرب مبخرجنا فتهابنا آخر األبد

 .بفضل اهللا سبحانه وتعاىل
 

 وتيقنا بأن اهللا منجز وعده ،أستبشرنا مبقولة هذا اجلنرال اللعنيواهللا يعلم يا شيخنا بأننا 
 سنته اهللا يف كل من سولت له نفسه الطعن يف هذا الدين والتجرؤ ، وناصرنا عليهم،لنا

 .على رب العاملني
 

ونظري هذا ما حدثنا به : (قال شيخ اإلسالم أبن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف الصارم املسلول
لمني العدول أهل الفقه واخلربة عما جربوا مرات متعددة يف حصر احلصون أعداد من املس



 

٢٧٢ 

واملدائن اليت يف السواحل الشامية ملا حصر املسلمون فيها بين األصفر يف زماننا قالوا كنا 
 ، حىت نكاد نيأس منه،حنسر احلصن أو املدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا

 ،لرسول صلى اهللا عليه وسلم والوقيعة يف عرضه تعجلنا فتحهحىت إذا تعرض أهله لسب ا
 كما يفتح املكان عنوة ويكون فيهم ، أو حنو ذلك،ومل يكد يتأخر إال يوماً أو يومني

 ملحمة عظيمة قالوا حىت أن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا مسعناهم يقعون فيه مع إمتأل
 .أهـ) القلوب غيظاً عليهم مبا قالوا فيه

 
 فأصاب مروحيته اليت كان ،د وفق اهللا سبحانه وتعاىل أحد أبناءك لقتل هذا اجلنرالوق

 فاهللا ، لتهوي به فتحرقه بنار الدنيا قبل نار األخرة،يستقلها وحيتمي ضربات ااهدين ا
 .احلمد واملنة

 
 ، وأرقنا دمائهم، ومزقنا أجسادهم،فقد أكرمنا اهللا سبحانه وتعاىل فقطفنا رؤوسهم

 يلعقون جراحهم وجيرون أذيال ،ـيخرجن بإذن اهللا من بالد املسلمني أذلة صاغرينول
 .هزميتهم وخيبتهم

 
 وهو من قدماء احملاربني األمريكيني يف ؛وقد صدق صاحب كتاب احلرب األهلية الثانية

أن أمريكا ولدت يف الدماء ورضعت الدماء وأثخنت الدماء ( :فيتنام حني قال
 .)ء ولسوف تغرق يف الدماءوتعملقت على الدما

 
 فلقد ساءه ، كلب بين األصفر بوش أسر أخينا أبو فرج اللييبإلن كان يا شيخنا قد سر و

 .ما حل جبنوده يف القائم وباقي أرض الرافدين
 

 ؛أمرينا احلبيب
 

وإن  ، وإننا بفضل اهللا نوشك أن حنكم اخلناق عليه،أن العدو بتوفيق اهللا يسري كما رسم له
 اخلطة بأمر اهللا كما أعد هلا فأن نتائجها ستظهر لكل ذي عينني مبا يسر كل سارت



 

٢٧٣ 

 وإين ألحسب أن اخلطة املرسومة قد وصلتكم أو يف ،مسلم ويسوء كل كافر ومنافق
 .طريقها إليكم

 
ولوال ما قدمه ويقدمه الروافض أحفاد  ،فالعدو اليوم يعيش أسوأ أيامه يف أرض الرافدين

رأسهم إمام الكفر والزندقة السيستاين لكان حال بين األصفر غري أبن العلقمي وعلى 
 األمريكي يف جريدة  الكاتب،فريدمان  وهذا ما نبه عليه توماس،ما ترى األمة اليوم

 : حيث قال،نيورك تاميز
 
ميكن القول أن السيستاين ويف أوجه عدة لعب لصاحل الرئيس بوش نفس الدور الذي (

 لصاحل بوش األب حينما كان رئيساً إذ بفضل أفكار وقيادة لعبه مانديال وغرباتشوف
منديال حتققت لكم السلطة إىل األغلبية السوداء يف جنوب إفريقيا بطريقة سلمية وهذا 

 .مما ساعد أدارة األب وحلفاءها على حتقيق العملية بشكل هادى
 

يا الشرقية  كذلك كان أصرار غرباتشوف على تفكيك اإلحتاد السوفييت وخصوصا أملان
بطريقة غري عنيفة وهذا مما سهل هبوط اإلحتاد السوفييت هبوطاً ناعماً فوق سطح 
األرض ومثلما هو احلال يف العالقات الدولية أو الرياضة فإنه من األفضل أن تكون 
حمظوظاً على أن تكون جيداً،وأن تكون حمظوظاً أن يكون إىل جانبك مثل مانديال 

صفتهم شركاء للوصول إىل إتفاق تارخيي عند مفترق تارخيي وغرباتشوف والسيستاين ب
 .)فاصل

 
إن الشيء الذي قام به السيستاين واألكثر أمهية هو منحه (: يضيف فريدمان قائالً

لإلسالم وستكون عملية الدمقرطة العامل ) وبرا غماتياً(السياسة العربية تأويالً شرعياً 
ن فرص النجاح تتحسن بشكل هائل حينما العريب طويلة ومتر فوق مطبات كثرية ولك

يكون لدينا شركاء من داخل املنطقة يتمتعون بالشرعية ولديهم حس تقدمى وهذا ما 
سنة ٧٥يتوفر يف السيستاين لقد ظل احلظ رفيقنا بببقاء آية اهللا الذي يبلغ من العمر 



 

٢٧٤ 

ا احلس حياً والذي يقيم يف مرتله الصغري بزقاق ضيق يف النجف كيف ميكن لرجل ذ
وذه احلكمة أن يظهر من وسط حطام العراق الذي سببه صدام وأنا مل أعرف ذلك 
أبداً ولكن كل ما أستطيع قوله هو أنين آمل أن يعيش حىت سن املائة والعشرين عاما 

  أهـ )وآمل أن حيصل هذا الرجل على جائزة نوبل) عام١٢٠(
 

ركة ما رأوا من حال سيدهم ومعبودهم ولقد راع هؤالء العبيد اخلونة من الرافضة والبشم
وكونه أضحى مهاناً حسرياً كسرياً فعزموا عزمة العبيد ألستنقاذه و أخراجه من املستنقع 
 :الذي غرق فيه وليس أدل على ذلك من قول رئيس األركان األمريكي رتشارد مايرز

يدة سوف إن احلرب على العراق قد بددت القوة العسكرية األمريكية وأن أي حرب جد(
 .)تستغرق وقتاً أطول وحتتاج إىل مواد أضافية 

 
لقد : (ولقد صرح أحد ضباط اجليش األمريكي يف املنطقة اخلضراء ألحد املراسلني قائالً

كسر أولئك الصعاليك هيبة اجليش األمريكي الذي ما جترأ جيش من جيوش العامل على 
اب غري األمريكيني للقتال يف العراق أمحد الرب أننا باألموال الطائلة جنند الشب..كسرها

جننده باملاليني وهو سر إستمرارنا يف العراق ولكن ما أخشاه أن يأيت يوماً علينا ال جند من 
 ).من الدوالرات 

 
أمريكي جالل طالباين يزعم أن اجلهاد يف العراق أصبح -مث خيرج علينا عدو اهللا الصهيو

ن على آلقد جاءنا حممد بالقر: (لة املشهورةهذا الدعي صاحب املقو ،معزوالً وضعيفاً
 واليوم ال يوجد عندنا مجال فسنرجع هذه املصاحف إىل مكة على الدواب ،اجلمال
 .)واحلمري

 
 وإين ألحتدى هذا األفاك األثيم أن كان رجالً أن خيرج من جحره جبولة تفقدية يف أحياء 

 ولكنه واهللا ، من هو الضعيف املعزولبغداد أو املوصل أو األنبار حىت يعلم القاصي والداين
 .ن التافه الذي يتكلم بأمر العامةزمان الرويبضة زما

 



 

٢٧٥ 

  فينفذ أمرهم ويقال ساسه***يسوسون األمور بغري عقل 
 

 ؛ فداك أيب وأمي،أمرينا الكرمي
 

أن عتبة بن غزوان :  عند مسلم؛ال أجد خرياً من هذا احلديث أختم به هذه الرسالة صح
 : مث قال،نه خطب يف الناس فحمد اهللا وأثنا عليهرضي اهللا ع

 
فإن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حذاء ومل يبقى منها إال صبابة كصبابة .. أما بعد(

وإنكم منتقلون منها إىل دار ال زوال هلا فإنتقلوا خبري ما .. اإلناء يتصاا صاحبها
وى فيها سبعني عاما ال حبضرتكم فإنه قد ذكر لنا إن احلجر يلقى من شفه جهنم فيه

ولقد ذكر لنا أن مابني مصراعني من مصاريع .. يدرك هلا عقرا واهللا لتمألن أفعجبتم
اجلنة مسرية أربعني سنة وال يأتينا عليها يوم وهو كظيظ من الزحام ولقد رأيتين سابع 
سبعة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مالنا طعام إال ورق الشجر حىت قرحت 

ا فالتقطت بردةً فشققتها بيين وبني سعد بن مالك فأتزرت بنصفها وأتزر سعد أشداقن
بنصفها فما أصبح منا اليوم أحد إال أصبح أمرياًعلى مصر من األمصار وأين أعوذ باهللا 

 .)أن أكون يف نفسي عظيماً وعند اهللا صغرياً
 

لى اهللا عليه وسلم يوم وأننا على يقني بأن اهللا كما هيأ لألمة يف حمنتها بعد موت النيب ص
أن إرتدت األمة بأسرها ومل يبقى إال مكة واملدينة حىت إستوحش املسلمون وهاب 

 فهيأ اهللا هلا اجلبل األشم ،الصاحلون وجنم قرن الكافرين واملنافقني وبدأت باللمعان سيوفهم
ربة بين  وأنفذ بعث أسامة حملا، فجيش اجليوش حملاربة املرتدين،الصديق رضوان اهللا عليه
 ذلك البعث الذي خرج يف أحلك الظروف وأصعبها فكان ،األصفر أعداء امللة والدين

 فإن الذي بعث ذلك اجليش يف ذلك الظرف العصيب ، وأمينها نقيبة،أعظم اجليوش بركة
 .قادر على أن ينفذ هذا البعث

 
 ..اللهم أنفذ بعث أسامة



 

٢٧٦ 

 
شوكة يف حلوق أعداءه وأن خيتم لك نسأل اهللا تعاىل أن حيفظك وميد يف عمرك وجيعلك 

 ..بالشهادة وحنن بإنتظار توجيهاتكم وأوامركم
 

 ،وأسلم ألخيك الصغري
 
 ]٢١:يوسف [}واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ{
 
 .هللا رب العاملني احلمد و
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
نت رنأَِميياِفدِبالِد الر ِة ِفيِظيِم القَاِعد 

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

٢٧٧ 

 اخلطاب اخلامس و العشرون

 

  بيانٌ؛بيانٌ؛
  أَبو مصعٍب الزرقَاِوي يبشر ِباسِتشهاِدأَبو مصعٍب الزرقَاِوي يبشر ِباسِتشهاِد
  الشيِخ عبِد اِهللا الرُّشود رِحمه اُهللالشيِخ عبِد اِهللا الرُّشود رِحمه اُهللا

 
  هـ١٤٢٦ مجادى األوىل ١٦
  م٢٠٠٥ حزيران/يونيو ٢٣

 
 ِبقَلَِم الشيخ
 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 

 
 

 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم
 
} اللّه لَمعِلياِس والن نيا باِولُهدن اماألي ِتلْكو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمِإن ي

وِليمحص اللّه الَِّذين آمنواْ * كُم شهداء واللّه الَ يِحب الظَّاِلِمني الَِّذين آمنواْ ويتِخذَ ِمن
الْكَاِفِرين قحمي١٤١-١٤٠:آل عمران [}و[. 

 
احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني وال عدوان إال على الظاملني، والصالة والسالم 

 . آله وصحبه أمجعنيعلى إمام ااهدين نبينا حممد وعلى



 

٢٧٨ 

 
 ؛أما بعد

 
 .فلتهنئي أمة اإلسالم باستشهاد علم من أعالم اخلري واجلهاد والعلم

 
ل؛ شيخنا عبد اهللا الرشود تقبله اهللا يف الشهداء، هاجر وجهاد بلسانه م العاِمنعم العاِل

 .وسنانه وقاتل وقتل ونصر احلق وأهله
 

 .وعملفلله در هؤالء الركب؛ ركب دين وورع وعلم 
 

خرج من جزيرة العرب فارا من طواغيتها، إىل ساحات اجلهاد والوغى يف بالد الرافدين، 
حيث كتبت منيته على تلك األرض، فقد دخل العراق مهاجرا قبل شهر ونصف، قاطعا 
الفيايف والقفار، متجاوزا حدود الطواغيت إىل مدينة القائم، حيث كانت رحى احلرب 

 .ةدائرة وصوالت احلق ثائر
 

-لىب نداء ربه وسارع جلنان خلده وسابق لنصرة دينه، حيث شارك يف مالحم القائم 
 .-أقامها اهللا بالعز والظفر

 
وملا حاول الصليبيون أن يقوموا بإنزال على املنطقة؛ انربى ااهدون، وأقسموا أن ال 

ر احلسان، وما يعطوا الدنية يف دينهم، فاشتاق اإلخوان للقاء الرمحن ونيل الرضوان واحلو
 رمحه اهللا الشيخ عبد اهللا الرشودمتكن أعداء اهللا تعاىل من كتيبة اخلري، اليت كان فيها 

 .تعاىل
 

وأي شجاعة وأي إقدام هذا الذي كان من شيخنا الرشود وثلة من إخوانه من مهاجرين 
 وأنصار، فقتلوا من الصليبيني ما قتلوا، حىت انسحب أعداء اهللا وهربوا، فلما عجز

ضع ااهدين بالطائرات الصليبيون من دخول املنطقة ما استطاعوا إال أن يقصفوا موا
 .ونال شيخنا ما متىن، فالسعيد من نال مناه، وآثر أخراه على أوالهاملقاتلة، 



 

٢٧٩ 

 
فقد فاحت روائح املسك من دمه، فرمحه اهللا ؛ ويا من سألت عن طيب الشهيد وفرحه

 .تعاىل ورزقه جنته ونعيمه
 

 .ل املتواضعم العاِم بالعاِلأنعم
 

وال عجب فهذا دأب العلماء الربانيني، وهذا هو دورهم ألم القدوة لألمة، فنعم القادة 
 . من تقدم الركب وحاز العال

 
، فتقبلهما اهللا شيخنا الرشود من قبل، واآلن الشيخ أبو أنسفقوافل الشهداء قاد ركبها 

 .يف الشهداء وجزامها خري اجلزاء
 

 . املشمرون للجنة، وأين الراجون رمحة رم، وأين أنصار دين اهللا تعاىلفأين
 

 إن التشبه بالكرام فالح *** فتشبهوا إن مل تكونوا مثلهم
 

ما أفل جنمنا بل أضاء نوره، فكان نارا على أعداء اهللا تعاىل، وهو نور يضيء للمؤمنني 
 .سبيلهم

 
 ...اللهم تقبل شهدائنا
 ...اللهم تقبل شهدائنا

 .اللهم نصرك الذي وعدت
 

 .وهللا العزة ولرسوله وللمجاهدين... اهللا أكرب... واهللا أكرب
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير تنِظيِم القَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدين

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

٢٨٠ 

 اخلطاب السادس و العشرون

 

  هو أَعلم ِبما يقُولُهو أَعلم ِبما يقُولُدعوا عِطيةَ اللَِّه فَدعوا عِطيةَ اللَِّه فَ
 

  هـ١٤٢٦ مجادى األوىل ٢٨
  م٢٠٠٥ متوز/يوليو ٥

 
 ِبقَلَِم الشيخ
 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 

 
 

 ومستدرِج ، ومصرف األمور بأمره، ومذلِّ الشرِك بقهره،احلمد ِهللا معز اإلسالِم بنصره
 والصالةُ ، وجعل العاقبةَ للمتقني بفضِله،والً بعدله الذي قدر األيام د،الكافرين مبكره

 .والسالم على من أعلى اُهللا منار اإلسالِم بسيِفه
 

 ؛أما بعد
 

فبني الفَينة واألخرى، يقوم إخواين يف القسم اإلعالمي، بتزويدي ببعض أخبار املسلمني 
ة، وباألخص أخبار املنتديات، املتناقلة يف وسائل اإلعالم املختلفة؛ املرئية منها واملسموع

 . وساحات احلوار اإلسالمي، اليت غالبا ما تنقل أخبار املسلمني عامة، وااهدين خاصة
 

وكثريا ما كانت تنقطع عين هذه األخبار بسبب الظروف األمنية اليت أعيش، واليت جتعلين 
 .أحوال اإلخوة املسلمنيغالبا يف تنقُّل مستمر؛ مما حيرمين االطالع على كثري من 



 

٢٨١ 

 
وبعد انقطاع ليس بالقصري؛ يسر اهللا يل يف اآلونة األخرية، أن أتابع بعض األخبار والردود 
يف بعض املنتديات؛ سواء ما يتعلق بأرض الرافدين عامة، أو ما يتعلق باإلخوة يف تنظيم 

 .القاعدة خاصة
 

ة اهللا، يف منتدى احلدث على شبكة مقالٌ لألخ الكبري الشي: ومما وقعت عليه عينايخ عطي
، وكان املقالُ يتضمن ردا من )جزى اهللا القائمني عليها خري اجلزاء(اإلخالص اإلسالمية، 

الشيخ عطية اهللا، على بياٍن سابق لتنظيم القاعدة يف بالد الرافدين، بشأن انسحاب القوات 
 .لسكويناإليطالية من العراق، على لسان رئيس وزرائها بري

 
 :فكان يل بعض الوقَفات مع هذا املقال

 
 بل -عِلم اهللا -وهذا ليس من باب التواضع _مما حيسن بيانه ابتداًء أن يعرف اإلخوة . ١

هو حقيقة وواقع؛ بأن األخ عطية اهللا هو أخ كبري ألخيكم الصغري، وأنه أيضا هو الشيخ 
مني، وجندي من جنود هذا الدين، زللي ال أنا، فما أنا إال رجل من رجاالت املسل

وخطَِلي أكثر من صوايب، نسأل اهللا أن يمسكَين باإلسالم حىت ألقاه، وأن خيتم يل 
 .باحلسىن

 
فشتان بني من قضى شطرا من عمره يف اللهو واملعاصي، وبني من نبتت حليته، واشتد 

 .عوده يف أرض اجلهاد
 
وله الحقًا؛ وهو أن يعلم اإلخوة بأن األخ الكبري عطية اهللا ما قلته سابقًا متعلق مبا سأق. ٢

حنسبه واهللا -ممن كانت له جتارب سابقة يف ِعدة ساحات جهادية، مما أَكْسب الرجلَ 
 خربةً ثرية، وجتربة ناضجة، وبعد نظٍَر يف مآالت -حسيبه، و ال نزكي على اهللا أحدا

 .ه، ويبدي ما يعتقد يف النوازل اليت تواجه اجلهاد وااهديناألمور، تؤهله بأن يدِلي بدلِْو



 

٢٨٢ 

 
بأن اإلخوة يف العراق عندهم نوع من العجِب : (ذكر األخ الكبري عطية اهللا .٣

 ...)والفخر
 

ما أريد بيانه بأن اللَّبس احلاصل يف هذا األمر عند األخ عطية اهللا؛ إمنا هو ناتج من طريقة 
 .اإلعالمي يف صياغة البياناتلقسم اإلخوة يف ا

 
فقد يشعر األخ القارئ بأن فيها نوعا من التهويل، ونفَسا من التضخيم، فأحيانا يذكر 

 ..أو أحاهلم أثرا بعد عني.. وقُِتلَ منهم مقتلة عظيمة: اإلخوة يف بيانام بعض األلفاظ مثل
 . واجلمل احملتملةوغري ذلك من األلفاظ.. وأن األمريكان نغزوهم وال يغزوننا

 
 أن تكون -وخاصة املتعلقة بالعمليات اليت يقوم ا اإلخوة-نعم؛ األصل يف البيانات 

دقيقة، وغري مبالغ فيها، ولكن مع تعذُّر إحصاء خسارات العدو وقتاله، يكون هناك نوع 
قية  بأن النتائج احلقي-واهللا يشهد-من االطالقات والتعميمات يف هذه البيانات؛ وإال 

 .خلسائر العدو يف أرض املعركة أكرب بكثري مما يتصوره املسلمون
 

 أباشر معظم األمور مع إخواين، ومطلع على أغلب العمليات -وهللا احلمد واملنة-فإين 
 .اليت يقوم ا اإلخوة، ويرى الشاهد ما ال يرى الغائب

 
جلراحات، وأن خسائرهم بأن عباد الصليب قد أثخنتهم ا: ولو أين أقسمت باهللا ثالثًا

 .باآلالف ال املئات؛ لرجوت أن ال أكون حانثًا يف مييين
 

 إنه لوال امتالك األمريكان لسالح الطريان لكنا ؛بل دعين أُجلِّي لك الصورة أكثر من ذلك
اليوم يف بغداد، وملا استطاعوا أن يدخلوا مدينة واحدة؛ فَضالً عن أن يسيطروا عليها، فلو 



 

٢٨٣ 

بأن أخي الصغري : لة اجلندي األمريكي، ومدى جبِنه وخوِره وهلَِعه؛ لقلتوصفت لك حا
 .يبالغ يف وصفه، وأنه جتاوز العدل يف توصيفه

 
أخذ األخ الكبري عطية اهللا على اإلخوة التعاطي مع بعض النوازل واملواقف بطريقة  .٤

نة اليت بعا يقصد األخ املروط(جامدة، وأنه ال بد أن يكون هناك نوع من املرونة السياسية 
 وذكر مثاالً على هذا اجلمود، وهو رد اإلخوة على قرار احلكومة ،)ال ختالف الشرع

 .اإليطالية بسحب قواا
 

موازين السياسة الشرعية يف التعامل : نعم، هذا حق، فاملرونة السياسية؛ أو لنقُل: أقول له
كمة أن تكونَ على وترية واحدة، كالغلظة مع النوازل اجلهادية أو غريها، ليس من احل

والشدة دائما، أو اللني والرفق دائما، ولكن توضع األمور يف موازينها، ونصاا الصحيح، 
فال حرج أن نوسع يف شيء وسع الشارع فيه، وكذلك ال ضير أن نضيق يف أمر ضيق 

 .الشارع فيه
 

ا، وتقدير ذلك مرجعه إىل اإلخوة، كوم هم الذين يعايشون هذه التطورات ويباشرو
خبالف غريهم ممن هو بعيد عن هذه الساحات وامليادين، مما جيعل نظرته قاصرة، وغري 
كافية؛ إلنزال احلكم الصحيح على هذه الواقعة أو تلك، خبالف الذي يعيش الواقعة 

 .ها ودقنفسها، ويدرك تفاصيلها وأبعادها، ما ظهر منها وبان، وما خفي من
  

نعم؛ قد يكون النفَس العام جلهادنا يف العراق مييل إىل الشدة والعزمية، وهذا أمر ال جنهله، 
بل نسعى لتدعيم أركانه، ونتواصى به مع إخواننا، وحناول أن نغرسه يف نفوس املسلمني 

احة وإيثار يف العراق وخارجه، وما ذاك إال مليل أكثر الناس يف هذه البالد إىل الدعة والر
 .السالمة

 



 

٢٨٤ 

فإين أعتقد أيها األخ الكبري بأن األمة حباجة ملن يسعر هلا احلروب، وينفخ فيها روح 
التضحية والفداء هلذا الدين، ويربطها مباضيها املشرق؛ الذي سطره أجدادنا بدمائهم، 
ا وسقوه بعزهم وكرامتهم، والذي تكفلت سنوات الكَبت والذل الطويلة اليت عاشته

األمة؛ مبحو أثره ودرِس رسِمه من نفوس أبنائها، فلو استطعنا أن نزيل هذا الركام اهلائل 
من الران الذي جثم على صدر األمة، فإننا نكون قد بدأنا بوضع أقدامنا على بداية الطريق 

 .الصحيح
 

هي اليت تكون فالشدة اليت أقصد، والعزمية اليت أنشد، والغلظة اليت إليها أدعو وأحشد؛ إمنا 
يف موضعها أصيلة راسخة، أصلها نبينا الكرمي صلى اهللا عليه وسلم وصحابته األبرار 

 .رضوان اهللا عليهم، ال الشدة والعزمية اليت سبيلها التهور واالندفاع غري احملسوب
 

وأضرب لك مثالني على سبيل الذكر واالستشهاد، ال احلصر واالستطراد، وإال فالشرح 
 .ديث متشعب وذو شجونيطول، واحل

 
 أثناء أحداث املعركة الثانية اليت جرت يف الفلوجة، قام اإلخوة خبطف ابن :املثال األول

عم العميل إياد عالوي مع زوجته وزوجة ابنه، يف حماولة لردع اخلائن عالوي، من خالل 
ى االستمرار الضغط عليه ؤالء الرهائن، وإن أَصرت قوات االحتالل الصلييب وأعوام عل

يف قتل األطفال والنساء يف الفلوجة، عاملناهم باملثل وقتلنا أقاربه، ولكن عندما تبني أنه 
ليس هناك أدىن عالقة بني اخلائن عالوي وابن عمه، ومل يكن له أي مشاركة فعلية مع 
قوات االحتالل الصلييب، ما كان من اإلخوة إال أن بالغوا يف اإلحسان إليهم، مث قاموا 

 .باإلفراج عنهم
 

 أنه لو كانت املسألة مسألةَ انتقام جمرد وعشوائي، غري مضبوطة :الشاهد من هذه احلادثة
 ).فتأمل(بضوابط الشرع؛ لكان باستطاعة اإلخوة أن يفعلوا ذلك 

 



 

٢٨٥ 

 يف بعض األحايني يترجح عند اإلخوة بعض األمارات والدالالت أن فالنا :املثال الثاين
ل مع الكافر احملتل، ويعني على حرب ااهدين، فيقوموا بقتله، مث يتبني من الناس ممن يتعام

هلم بعد ذلك أن املقتول كان بريئًا مما نسب إليه، وأن القتل كان خطأً، فما يكون من 
 .اإلخوة إال استرضاء ويل املقتول، ودفع ديته، واالعتذار عما قاموا به من القتل اخلطأ

 
طاعة اهللا :  كثرية جداً، وأن حادينا يف هذا اجلهاد املبارك هوواهللا يعلم؛ بأن األمثلة

ويسر يل  ورسوله، والتزام احلكم الشرعي، وإن مد اهللا يف العمر، وبارك يف الوقت؛
 فالعزم مين منعقد على إخراج بعض اإلصدارات اليت جتلِّي كثريا من واقعنا ،الظروف

 .ن الشبهات اليت تلصق باإلخوة زورا وتاناعلى الساحة العراقية، وتفَند كثريا م
 

 .نسأل اهللا أن ييسر ذلك قريبا
 
 أما ما ذكرت من موضوع العجب والفخر، فهذا حق، فنحن بشر يعترينا النقص .٥

 .والضعف، نسأل اهللا أن يرزقنا التواضع، وأن جينبنا الفخر والعجب
 

 قوة إال باهللا، وال نصول وال نجول وال فواهللا يا أيها األخ الكبري، إننا ال حول لنا وال
نقاتل إال به سبحانه وتعاىل، فنسأله بأمسائه احلسىن أن ال يكلنا ألنفسنا طرفة عني، فإياك 
مث إياك أيها احلبيب؛ أن مل نصح إخوانك، واحرص دوما على تذكريهم يف هذه 

 .األمور، فواهللا إا من العظائم، وإا ملن املهلكات
 
 حرج عليك، انصح باليت تريد، بالشدة أم باللني، أيهما اخترت فال تثريب عليك، وال

حظوظ (وال بصاحب  فَحق ملثلك أن يكون ناصحا، فواهللا ما علمناك شامتا وال معريا،
 من -رمحه اهللا-بل ناصحا مشفقًا، حريصا على إخوانه، ولقد كان شيخ اإلسالم ) نفس

أنصحهم هلا، مع شدة وِحدة تعتريه، ال تقلل من قيمة نصيحته، أحرص الناس على أمته، و
 :وال تضع من قدره رمحه اهللا، وقد قال رمحه اهللا



 

٢٨٦ 

 
فإن املؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحدامها األخرى، وقد ال ينقلع الوسخ إالَّ بنوع "

 ".من اخلشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما حنمد معه ذلك التخشني
 

هذا ما يسر اهللا يف هذه العجالة، نسأل اهللا لنا ولكم الثبات وحسن اخلامتة، وسالمي لك 
وملن حولك من األحباب، الذين تتوق النفس للقياهم، وترنو العني لرؤيتهم نسأل اهللا ان 

 .جيمعنا على طاعته
 

 .واحلمد هللا رب العاملني
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
  القَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدينأَِمير تنِظيِم

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  

 
و فيما يلي تعليق الشيخ عطية اهللا حفظه اهللا على ما ذَكَر الشيخ أبا مصعب رمحه اهللا، و [

  يكون التواضع و التراحم بني املسلمني، وكيفحىت يتعلم الناس كيفقد إرتأينا إدراجه 
 ]املغلف باسم النصيحة ، وليس الطعن املقنع و و اهلادفةصادقةتكون املناصحة ال

 

 )حفظه اهللا(تعليق الشيخ عطية اهللا 
 )رمحه اهللا( أيب مصعب  الشيخرسالةعلى 

 
اللهم اغفر ألخي أيب مصعب وأعِل قدره وارفع يف اآلخرين ذكره، وسدده وزده هدى 

 .آمني.. وتوفقيا واختم لنا وله باحلسىن
 



 

٢٨٧ 

 أحق بأن أنتصح بكالمكم وفعالكم، فقد سبقتم وتأخرنا، نسأل اهللا أن يعفو بل أنا واهللا
وجزى اهللا اإلخوة خريا من بلّغ ومن ظن خريا ، عنكم وجيعلنا وإياكم من املفلحنيعنا و

 .وقال خريا
 

وليعلم اإلخوة أين مل أصف اإلخوة يف العراق بأن عندهم نوعا من العجب والفخر كما 
حكاها باملعىن، فتغريت بعض الشيء عن أصلها، وال واهللا ما أصفهم هي عبارة أخي، فهو 

 .بذلك وما رأيت إال خريا إن شاء اهللا
 

وإمنا حذرت من الغرور، كما أحذّر نفسي، وقلت إن ما اقترحته من الرأي والبيان يف 
 ال يعطي انطباعا ألصدقائنا وأحبابنا قبل أعدائنا أننا متواضعون"قضية انسحاب اإليطاليني 

 ..."  وأننا حقّاً باهللا مستعينون وعليه متوكّلون، ومن تقصرينا خائفون،مغرورون منتشون
 

ويعلم اهللا أين فرحت مبا ذكره أخي حفظه اهللا ونصره من التوضيحات حول حتري اإلخوة 
 وهذا واهللا شيء يطمئن القلب ويثلج ،)كما يف مثال أقارب عالوي وسائر ما ذكره(

فبارك اهللا فيكم وقواكم ونصركم وتقبل ..  الظن بكم، ما حالَ وال زالالصدر، وهو واهللا
 .منكم، وجعلنا اهللا وإياكم مفاتيح للخري مغاليق للشر

 
فاحلكمة .. وما ذكره أخي أبو مصعب حول مسألة الشدة، وما يراه من مدى مطلوبيتها

 وفقه اهللا تعاىل، واملوفق من.. وضع كل شيء يف حمله شدة ولينا ورفقا وعنفاً وغريها
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،  موالكم، نعم املوىل ونعم النصريفاستعينوا باهللا فإنه

 
 عطية اهللا

 
  م٢٠٠٥متوز / يوليو٧ هـ املوافق ١٤٢٦ مجادى الثاين ١



 

٢٨٨ 

 اخلطاب السابع و العشرون

 

ـيـَا ح ـَا حـيأَيـنـقُـص الـديـن وأَن   أَيـنـقُـص الـديـن وأَن
 

 ـ ه١٤٢٦ مجادى الثاين ١
  م٢٠٠٥ متوز/يوليو ٧

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

 ومستدرِج ، ومصرف األمور بأمره، ومذلِّ الشرِك بقهره،احلمد ِهللا معز اإلسالِم بنصره
  والصالةُ، وجعل العاقبةَ للمتقني بفضِله، الذي قدر األيام دوالً بعدله،الكافرين مبكره

 .والسالم على من أعلى اُهللا منار اإلسالِم بسيِفه
 

 ؛أما بعد
 

فإن اهللا سبحانه وتعاىل خلق العباد وهم يف درجات اهلمة متفاوتون، فمنهم من ترقى به 
 .مهته لتبلغ به عنان السماء، ومنهم من تقصر به مهته حىت ختلد به إىل األرض

 
  بتصعدوحيل ذا لسمائه*** فيحل ذلك ألرضه بتسفل 

  



 

٢٨٩ 

فعايل اهلمة جيود بالنفس والنفيس يف سبيل حتصيل غايته وحتقيق بغيته، وكلما كانت 
 .النفوس أشرف واهلمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل

 
 ولو ضمها قلب ملا ضمه صدر*** فىت ال يضم القلب مهات قلبه 

 
ه بقلة الناجني، وال يلتفت إىل كثرة إن عايل اهلمة ال يستوحش من قلة السالكني، وال يأب

املخذلني، وال يكترث مبخالفة الناكبني، قلبه ال يعرف التثاؤب وال الراحة وال السكون 
 .وال الترف

 
وخسيس اهلمة؛ كلما هم ليسموا للعوايل، ولريتقي يف درجات املعايل، ختم الشيطان على 

، وكلما سعى لإلرتقاء مته !"ارقدعليك ليل طويل ف"قلبه، وعقد على ناصيته وقال له؛ 
وإقالة عثرته عاجلته جيوش التشويش واألماين، ونادته نفسه األمارة بالسوء؛ أأنت أكرب أم 

 !الواقع؟
 

وحني ينتكس اإلنسان يهوي إىل الدرك الذي ال يهوي إليه خملوق قط، حني تصبح البهائم 
البهيمة أن ترتكس إليه، وإذا أرفع منه وأقوم، حني يرتكس مع هواه إىل درك ال متلك 

 .ماتت فيه الغرية على نفسه وعلى احملارم يصبح أسفل من البهائم
 

 إال األذالن عري احلي والوتد*** وال يقيم على ضيم يراد به 
 وذا يشد فال يدري به أحد*** هذا على احلبل مربوط برمته 

 
راد، وقد ضربوا هلم يف كل ولقد حاز سلفنا الصاحل قصب السبق يف علو اهلمة ومسو امل

 .باب من أبواب هذا الدين بسهم، وأخذوا من كل فضل بنصيب
 

 . ال تراهم إال راكعني ساجدين، خاشعني باكني خمبتنيففي العبادة؛
 



 

٢٩٠ 

 فارقوا األهل واألوالد، وتنقلوا يف البالد، وهجروا لذيذ الرقاد، ويف سبيل طلب العلم؛
 .وأنفقوا الطارف والتالد

 
 . أنفقوا إنفاق من ال خيشى الفقر يف دنياه، ويبتغي رضى موالهنفاق؛ويف اإل

 
 فاحلديث ذو شجون، فإم ملا عاينوا أن له فضالً ال يضاهى، وخرياً ال وأما يف اجلهاد؛

يتناهى، مست نفوسهم إليه، وعلت مهمهم لتحصيله، فشمروا للجهاد عن ساق االجتهاد، 
 فجهزوا جيوشهم وسراياهم، وبذلوا يف سبيل ذلك ونفروا حملاربة أهل الكفر والعناد،

 .أمواهلم وعطاياهم، وباعوا نفوسهم خلالقها وباريها، فجازاهم بذلك من اجلنان أعاليها
 

وقد حفظ لنا تارخينا كثرياً من تلكم املواقف والقصص اليت تدل على علو مهة القوم ومسو 
 .مطلبهم

 
دت احملنة، والتبس األمر حىت على كبار  ادهلم اخلطب واشتففي حمنة مانعي الزكاة؛

واهللا ال أفرق بني الصالة : (الصحابة، فوقف الصديق رضي اهللا عنه هلا باملرصاد وقال
فقاتلنا معه، فرأينا ذلك : (، قال عمر رضي اهللا عنه)والزكاة، وألقاتلن من فرق بينهما

 ).رشدا
 

س جمتمعني، ورأيت رجالً يقبل دخلت املدينة فرأيت النا: (وعن أيب رجاء العطاردي قال
رأس رجل وهو يقول؛ أنا فداؤك لوال أنت هللكنا، فقلت؛ من املُقَِبل ومن املُقَبل؟ قالوا؛ 

 ).عمر يقبل رأس أيب بكر يف قتاله أهل الردة إذ منعوا الزكاة حىت أتوا ا صاغرين
 

عليه وسلم فرتل بأيب تويف النيب صلى اهللا : (وعن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها قالت
بكر ما لو نزل باجلبال هلاضها، اشرأب النفاق باملدينة، وارتدت العرب، فواهللا ما اختلفوا 

 ).يف نقطة إال طار أبو بكر حبظها وفنائها يف اإلسالم
 



 

٢٩١ 

 كاجلبل األشم سداً منيعاً أمام تيار الردة، صارخاً - فداه أيب وأمي -يومها وقف الصديق 
قد انقطع الوحي ومت الدين، أينقص الدين وأنا : (توكالً على ربه قائالًمن أعماق قلبه م

 !).حي؟
 
 ياهلا من كلمة فاض ا لسانه، ونطق ا جنانه، كلمة ترسم ؛!"أينقص الدين وأنا حي؟"

منهجاً واضحاً ملا جيب أن يكون عليه كل فرد من أفراد هذه األمة؛ علو يف اهلمة، قوة يف 
 .حلقالتوكل، ثبات على ا

 
 قاهلا لسان حال إمام أهل السنة أمحد بن حنبل الشيباين، ؛!"أينقص الدين وأنا حي؟"

الصديق الثاين، يوم أن وقف وحده كالطود األشم يف حمنة خلق القرآن، فكشف اهللا به 
 .الغمة، وأنقذ به األمة

 
قام حيرض  متثلها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يوم أن ؛!"أينقص الدين وأنا حي؟"

األمة على قتال التتار، وكان رمحه اهللا لصدق توكله على اهللا ويقينه مبوعوده؛ يقسم باهللا 
حتقيقاً، : (، فيقول!)قل إن شاء اهللا: ( أن اهللا ناصرهم على التتار، فيقال له- ال يستثين -

 .، فرد اهللا عاديتهم وانقلبوا على أعقام خاسرين)ال تعليقا
 
 صرخ ا قلب شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب، فكان ؛!"ا حي؟أينقص الدين وأن"

يا ! يطوف كالوالدة الثكلى بني البالد، وعيناه تذرفان بالدموع ينادي؛ يا لإلسالم
 !.لإلسالم

 
إن األحزان واملصائب تشحذ اهلمم وتصنع الرجال، فإن مل حتفزنا املصائب وتعلي مهمنا 

 !وما الذي يوقظنا؟! ا؟اآلالم واألحزان فما الذي يعلين
 

 !لو أن له رجاالً؟... ياله من دين
 



 

٢٩٢ 

ها قد دنس عباد الصليب كتاب ربنا وألقوه يف مراحيضهم، وفق خمطط حمكم لتحطيم 
هيبة كل ما هو مقدس يف نفوس أبناء هذه األمة، وها قد جترأ إخوان القردة واخلنازير 

 .وعباد البقر اهلندوس ففعلوا مثل فعلهم
 
ومىت ! سرتاه على أميت، إن مل يقم أبناؤها للثأر لكتاب رم فمىت يقومون؟واح

 !إن مل حتركهم أمثال هذه اخلطوب واملصائب فما الذي حيركهم؟! يستيقضون؟
 

يوشك أن ترتل علينا حجارة من السماء، نسترتل النصر من ربنا، وما ِغرنا على كتابه 
 !وحرماته

 
ى ديارنا، واستباحوا حرماتنا، وهتكوا أعراضنا، وبوا إن عباد الصليب قد صالوا عل

! ثرواتنا، يف أكرب محلة صليبية عرفها تارخينا املعاصر، فما الذي ينتظره أبناء هذه األمة؟
 ! ومىت يهبون من سبام؟

 
كيف احنطت م مهمهم إال من رحم ريب فرضوا بالقعود عن نصرة هذا ... واحسرتاه

  املسلمني؟الدين والذب عن أعراض
 

قوم قامت سوق الشهادة بأرضهم، وأناخت ... ياله من حرمان؟ وياهلا من خسارة؟
 .ركاا ببام، وهم مازالوا يف سبام نائمني، ويف هلوهم سامدين

 
ولكن اقتضت سنة اهللا أن يكون له عباد يصطفيهم على مر السنني حلمل راية هذا الدين 

 .وتبليغها للعاملني
 

ال تزال طائفة من أميت، ظاهرين على احلق ال يضرهم من (:  عليه وسلمقال صلى اهللا
 .)خذهلم حىت يأيت أمر اهللا

 



 

٢٩٣ 

ويا راية اهللا ... يا خيل اهللا اركيب"فانطلقت صيحات النفري من هاهنا وهاهنا؛ 
 "...ويا محلة الراية قوموا... ارتفعي

 
اء، وهبوا للنفري ونفضوا عنهم استجابوا للند... فاستجاب من استجاب من أبناء هذه األمة

غبار الذل وركام العار، هبوا خملفني الدنيا وزينتها وراءهم، نفروا تاركني خلفهم أهلهم 
 .وديارهم وأمواهلم، ولكل واحد منهم قصة، ولكل فرد منهم مأساة

 
 شعثٌ شعورهم، غُرب رؤسهم، قليلة أعدادهم، ضعيفة عددهم؛

 
 هذا الدين، ونفوسهم تواقة جلوار رب العاملني، صدقوا مع اهللا قلوم ممتلئة مبحبة... لكن

فصدقهم، فأذاقوا عباد الصليب ألوان اهلزمية، وأصناف العذاب، وحطموا هيبتهم، 
وكسروا شوكتهم، وأجرى اهللا على أيديهم من الكرامات ما مل يعد خيفى على كل ذي 

 .عينني
 

وا فيه، وِعظم خسائرهم وضحاياهم، وملا رأى بنو األصفر حجم املأزق الذي تورط
سارعوا لتشكيل قوات اجليش واحلرس الوثين، لتكون الردء احلامي للصليبيني، واليد 
الضاربة على ااهدين، فقامت سوق االبتالء والتمحيص من جديد، فاستجاب لندائهم 

 لبس فيه، من خست به مهته وباع دينه بآخرته، فكان حكم ااهدين فيهم واضحاً بيناً ال
وهو وجوب قتاهلم وجهادهم الرتدادهم عن الدين ومواالم للصليبيني، والتبس أمر 

فضالً عن غريهم من العامة الدمهاء، فأصدروا " العلماء"هؤالء على بعض من يوصفون بـ 
 !وعصمة أهله" الدم العراقي"فتاويهم بعدم جواز قتال هؤالء، حفاظاً على حرمة 

 
يقية تعيشها كثري من اجلماعات العاملة لإلسالم يف هذا الزمان، أال وهذه واهللا أزمة حق

 ".أزمة التفريق بني العدو اخلارجي والعدو الداخلي"وهي؛ 
 



 

٢٩٤ 

فالعدو اخلارجي تستنهض األمة لقتاله، وتستنفذ الطاقات جلهاده، حىت إذا ما خرج من 
وحيكمون حبكمه، ويضربون بالدنا وأناب عنه املرتدين من بين جلدتنا، يأمترون بأمره، 
 .بسوطه؛ حرم على األمة قتاهلم وجهادهم، ولو اشتد بالؤهم

 
فإذا كان العدو ذا بشرة شقراء، وعيون زرقاء؛ وجب قتاله، أما إن كان العدو أمسر البشرة 

 .أسود العينني؛ فهذا ال حيل قتاله
 

ريد العاجلة، ال من يروم ، ال قتال املوحدين، وقتال من ي"الوطنيني"فهذا لعمر اهللا قتال 
 ].٤٣:القمر[} أَكُفَّاركُم خير ِمن أُولَِئكُم أَم لَكُم براَءةٌ ِفي الزبِر{اآلخرة، 

 
هؤالء املرتدون مل ينشئوا جيوشهم أصالً إال حملاربة دين اهللا سبحانه وتعاىل ولتكون اليد 

ال أدل على ذلك من عمليام الضاربة اليت تبطش باملخلصني من أبناء هذه األمة، و
"... السيف"و " اخلنجر"و " الرمح"و " الربق" كعملية -املتواصلة يف إبادة أهل السنة 

 .وغريها
 

 ...هذه اجليوش؛ ال نسمع حسيسها إال يف قتال أهل اإلميان وعساكر الرمحن
 

 . على ااهدين العرب واألفغانفهذه صوالم يف باكستان؛
 

 . األخيار من أهل معان علىويف األردن؛
 
 

 . على أهل التوحيد احلقويف الرياض والقصيم ومكة؛
 

 .مث هم من بعد سلم للكفار مداهنون للفجار
 

 : وحنن نعِلن
 



 

٢٩٥ 

 هو جيش ردة وعمالة، واىل الصليبيني، وجاء هلدم اإلسالم وحرب أن اجليش العراقي؛
لى األمة خبيلهم ورجلهم وكانوا املسلمني، وسنحاربه حرب األمة للتتار، الذين أجلبوا ع

مع ذلك يستعلنون بالشهادتني، وكان يف جيشهم أئمة ومؤذنون، وفيهم مصلون 
وصائمون؛ حىت اشتبه أمرهم على الناس، وحتري فيهم العلماء، فكيف يقاتلوم وهم 

 ! منتسبون لألمة ناطقون بالشهادتني؟
 

ة ومنارة من مناراا؛ شيخ اإلسالم ابن حىت قيض اهللا هلذه احملنة مشساً من مشوس هذه األم
تيمية رمحه اهللا تعاىل، فأفىت بردم، ووجوب حماربتهم، لتنكبهم عن حتكيم شريعة الرمحن، 

، والذي "جنكيز خان"الذي وضعه هلم " الياسق"وعدوهلم عن حكم القرآن، إىل حكم 
ماً كما هو حال دساتري مجعه هلم من أحكام التوراة واإلجنيل والقرآن وعادات التتار، متا

 . األنظمة العربية هذه األيام
 

إن هؤالء القوم املسؤول عنهم؛ عسكرهم مشتمل على قوم كفار : (ومما قاله شيخ اإلسالم
من النصارى واملشركني، وعلى قوم منتسبني إىل اإلسالم، وهم مجهور العسكر، ينطقون 

يهم من يصلي إال قليل جداً، بالشهادتني إذا طلبت منهم، ويعظمون الرسول، وليس ف
وصوم رمضان أكثر فيهم من الصالة، واملسلم عندهم أعظم من غريه، وللصاحلني من 

 ).املسلمني عندهم قدرهم
 

وقتال هذا الضرب واجب بإمجاع املسلمني، وال يشك يف ذلك من عرف : (إىل أن قال
ين اإلسالم؛ ال دين اإلسالم وعرف حقيقة أمرهم، فإن هذا السلم الذي هم عليه ود

 ).جيتمعان أبدا
 

 - مع كوم يصومون ويصلون -وإذا كان السلف قد مسوا مانعي الزكاة مرتدين : (وقال
ومل يكونوا يقاتلون مجاعة املسلمني، فكيف مبن صار مع أعداء اهللا ورسوله قاتالً 

 .، انتهى كالمه رمحه اهللا!)للمسلمني؟
 



 

٢٩٦ 

ردة سنواجه باستنكار وامتعاض شديدين من السذج وحنن على يقني أننا بقتالنا جليوش ال
من أبناء هذه األمة، إذ يف قياسهم القاصر؛ كيف يقاتل ااهد أخاه وابن عمه وابن 

وما درى هؤالء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ إمنا بدأ أوالً بقتال من وقف ! عشريته؟
األصفر، وعلى سنته جرى حجر عثرة يف طريق هذا الدين من قومه، قبل أن جيالد بين 

 .الصحابة رضي اهللا عنهم
 

 . قتل أباه يوم أحدفهذا أبو عبيدة ابن اجلراح؛
 

 . قتل أخاه عبيد بن عمري يوم أحدومصعب ابن عمري؛
 

 . قتل خاله العاص بن هشام يوم بدروعمر ابن اخلطاب؛
 

الوليد ابن عتبة،  قتلوا يوم بدر عتبة وشيبة ابين ربيعة ووعلي ومحزة وعبيدة بن احلارث؛
ال تِجد قَوماً يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ من حاد اللَّه {: وفيهم نزل قوله تعاىل

مهتِشريع أَو مهانوِإخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهوا آبكَان لَوو ولَهسرادلة[} و٢٢:ا.[ 
 

 .وهذه سنتهم ملن أراد اقتفائهافهذا درم 
 

وهذا مع -إن املقاومة : (وخرج بعضهم بتقسيم مل يسبق إليه للجهاد يف العراق، فيقول
 تنقسم إىل قسمني؛ مقاومة شريفة، هي اليت تقاوم الكافر احملتل، -حتفظنا على هذه الكلمة

 ).ومقاومة غري شريفة، اليت تقاتل العراقيني أياً كانوا
 

 ء؛فنقول هلؤال
 

من قاتل لتكون كلمة اهللا هي (: إن الذي نعرفه من ديننا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 . )العليا فهو يف سبيل اهللا

 



 

٢٩٧ 

حتى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين { هي اليت تقاتل على أمر اهللا، الشريفة؛" املقاومة"إن 
اليت تشترط لوقف قتاهلا جدولة انسحاب العدو " ةاملقاوم"، ال ]٣٩:األنفال[} كُلُّه ِللّه

اخلارجي، حىت إذا نصب بعده حكومة عميلة، حتكم بغري شرع اهللا وتوايل أعداءه وتعادي 
 .أولياءه، انطوينا حتت لوائها وكأن شيئاً مل يكن

 
 هي اليت تضحي بدماء أبنائها وتبذل الغايل والنفيس وتتعرض لشىت الشريفة؛" املقاومة"إن 

اللهم من ... اللهم خذ من دمائنا اليوم حىت ترضى"صنوف االبتالء وحاديها يف ذلك؛ 
اليت تؤثر السالمة، وتقاتل على مبدأ حتقيق " املقاومة"، ال "حواصل الطري وبطون السباع

مصاحل ذاتية، وتتخذ من عملياا أوراق ضغط على العدو احملتل لتحسني أوضاعها، وإتاحة 
 . أكرب يف املشاركة يف احلياة السياسيةالفرصة هلا بشكل

 
 هي اليت خلُص توحيدها هللا، فوالت من وااله اهللا ورسوله ولو الشريفة؛" املقاومة"إن 

 .كان من أبعد الناس، وعادت من عاداه اهللا ورسوله ولو كان من أقرب الناس
 

 دين أقمناه مقام الوالد***  إن يفترق نسب يؤلف بيننا 
 

وقد كان يأ للخروج مع ايب -املسلمني خلالد بن سعيد رضي اهللا عنه قال رجل من 
لو كنت خرجت مع ابن عمك يزيد بن أيب سفيان كان أمثل من خروجك مع : (-عبيدة
ابن عمي أحب إيلّ من هذا يف قرابته، وهذا أحب إيلّ من ابن عمي يف : (، فقال!)غريه

ى اهللا عليه وسلم، ووليي وناصري دينه، هذا كان أخي يف ديين على عهد الرسول صل
 ).على ابن عمي قبل اليوم، فأنا به أشد استئناساً وإليه أشد طمأنينة

 
 هي اليت جتعل من جهادها جهاداً عاملياً غري مرتبط بلوِن أو عرٍق الشريفة؛" املقاومة"إن 

ِمنونَ والْمؤ{أو أرض، فاملؤمنون أمةٌ واحدة تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، 
وِإِن استنصروكُم ِفي الديِن فَعلَيكُم {، ]٧١:التوبة[} والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض



 

٢٩٨ 

ِصريلُونَ بمعا تِبم اللَّهو ِميثَاق مهنيبو كُمنيٍم بلَى قَوِإلَّا ع رصال ]٧٢:األنفال[} الن ،
 .منطلقاً ألهدافها وجهادها" بيكو"و " سايكس"ة اليت جتعل من حدود املزعوم" املقاومة"
 

كان أبو الدرداء رضي اهللا عنه بدمشق، وسلمان رضي اهللا عنه بالعراق، فكتب أبو 
إن األرض ال : (، فكتب إليه سلمان)أن هلُم إىل األرض املقدسة: (الدرداء إىل سلمان

 ).تقدس أحداً، وإمنا يقدس املرَء عمله
 

 هي اليت إن أصاا قروح وجراحات ونقص يف الكوادر واملعدات الشريفة؛" املقاومة"إن 
ضت وحتاملت على نفسها وتوكلت على را، ومل تفزع إال إليه، كما فعل النيب صلى 

اليت إذا ما أصاا فاجعة أو ابتالء " املقاومة"اهللا عليه وسلم وأصحابه يوم محراء األسد، ال 
ريق وفزعت إىل من ميد هلا يد العون يف طريقها، حىت ولو كان ممن يحاد استوحشت الط
 .اهللا ورسوله

 
 هي صاحبة أهداف نبيلة سامية، ومقاصد شرعية عظيمة، ولذلك الشريفة؛" املقاومة"إن 

اليت عندها الغاية تربر " املقاومة"فإن وسائلها كلها شرعية على هدي الكتاب والسنة، ال 
رج عندها يف التحالف والتعاون مع من حاد اهللا ورسوله يف سبيل حتقيق الوسيلة، فال ح

 .بعض املصاحل واألغراض
 

الشريفة هم الذين جياهدون يف سبيل اهللا منذ " املقاومة"إن الذين يقال عنهم بأم من غري 
ما يزيد على العامني، وقد ضحوا بأغلى ما عندهم من أجل رفعة هذا الدين، فقد قدموا 

 .ائهم وقادم وكوادرهمعلم
 

 فعلى أكتاف من قامت معارك القائم؟
 ودماء من سالت يف الرمادي والفلوجة وحديثة؟

 
 وأعناق من دقت يف تلعفر واملوصل؟

 وأرواح من أزهقت يف معارك بغداد ودياىل وسامراء؟



 

٢٩٩ 

 
هدين  من مهاجرين وأنصار وغريهم من اا"تنظيم القاعدة"فهل قام بكل هذا إال أبناء 

 الصادقني، أصحاب املنهج الصايف، الذين آلوا على أنفسهم أال يتركوا السالح وفيهم عني
 .تطرف وعرق ينبض

 
 ما آل إليه حال بعض أهل العلم ممن حنسبهم من الصادقني ومما يزيد القلب حسرةً وأملاً؛

قتال يف العراق احملبني للجهاد وأهله، فقد بعث إيل بعضهم يشريون علي بعدم االستماتة بال
 .وعدم حشد طاقات األمة يف هذه املعركة

 
 !ويعلم اهللا كم أصابين من اهلم واحلزن من مقالتهم، أهذا ما وصلت له أمتنا؟

 !أهذا ما جادت به قرحية علمائنا؟
 

 !إىل مىت يبقى أهل العلم معرضون عن ساحات اجلهاد؟
 !لذي تعيشه األمة؟يصدرون أحكامهم ويوجهون نصائحهم بعيدين عن الواقع ا

 
 . من علم بالشرع وخربة بالواقعفإنه ال بد لصواب احلكم؛

 
إن فقه هذا الدين ال ينبثق إال يف أرض احلركة، وال يؤخذ عن فقيه : (يقول سيد رمحه اهللا

قاعد حيث جتب احلركة، والذين يعكفون على الكتب واألوراق يف هذا الزمان لكي 
جيددون ا الفقه اإلسالمي أو يطورونه وهم بعيدون عن يستنبطوا منها أحكاماً فقهية 

احلركة اليت تستهدف حترير الناس من العبودية للعباد وردهم إىل العبودية هللا وحده 
بتحكيم شريعة اهللا وحدها وطرد شرائع الطواغيت، هؤالء ال يفقهون طبيعة هذا الدين، 

 .ه رمحه اهللا، انتهى كالم)ومن مث ال حيسنون صياغة فقه هذا الدين
 

فلو أن جهادنا جهاد طلب واستعصت علينا بعض حصون بين األصفر، مما يلحق الضرر 
جبيش ااهدين، لقلنا؛ إن يف األمر لسعة، ولكننا نقاتل لندفع عن أمتنا وعن ديننا أخطر 
عدو صال على ديار املسلمني يف هذه العصور، فانتهكوا احلرمات واستباحوا الديار وبوا 



 

٣٠٠ 

ات واخلريات، وامتألت سجوم باملسلمني واملسلمات، بل وامتألت أحشاء املسلمات ثرو
 .بنطفهم القذرة

 
إن األمة طاملا بقيت جتود بفلذات أكبادها وتريق من دماء أبنائها، ذوداً عن هذا الدين؛ 
فإن األمة خبري، وإذا ضنت األمة عن التضحية بدماء أبنائها يف سبيل إعالء كلمة اهللا؛ 

كالبت عليها األمم وسيمت الذل واهلوان، وتسلط عليها أراذل الناس، فبقدر ما يتقدم ت
ااهدون بقتاهلم مع عدوهم وحيققوا انتصارات ملموسة، بقدر ما يرفع الظلم والضيم عن 

 .األمة، والعكس بالعكس
 

 فمىت نستميت يف الدفاع عن أعراض املسلمني واملسلمات؟
 يب إىل أرض الشام؟أعندما يدخل عباد الصل

 ! أم إىل مكة واملدينة وينتهكوا أعراضنا فعندها تكون االستماتة يف القتال؟
 

فما بال أخواتنا نساء العراق من ذوات اخلدور العفيفات الطاهرات، اللوايت جيأرن إىل اهللا 
 !يف قعر زالزهلن من ظلم أعداء اهللا؟

 
اق عامة وأهل الفلوجة خاصة؛ أحب إيلّ من واهللا يعلم أن ظفر امرأة من أهل السنة يف العر

 .الدنيا وما فيها
 

 يفىن عن بكرة أبيه على أن حترر النساء من "تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين"فواهللا لو أن 
 .سجون الصليبيني والروافض احلاقدين؛ ملا ترددنا يف ذلك حلظة واحدة

 
 !؟)فكوا العاين(: كيف والنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

 !فكيف بالعانية الضعيفة؟
 !بل فكيف بالعانية اليت ينتهك عرضها صباح مساء؟

 



 

٣٠١ 

 إن مل نستمت يف هذه املواطن فقولوا يل بربكم مىت وأين ...يا حسرة على أمتنا
 !نستميت؟

 
 وأحزان ثكلى أو تباريح أمي*** قوافل متضي بني أفواج رضع 
  وأفواج يتموأفواج أطفاٍل*** وبني صبايا يا لذل دموعها 

 
 ذليالً على شوك مدم وموضم*** قوافل متضي وهي تسحب خطوها 
 إىل أين أمضي يا فيايف تكلمي*** تكاد عيون الطفل تسأل من أنا 

 
 وساحات شرك أو منازل سوم*** أحتملين دور للنصارى وبيعة 
 ويغرس يب شرك وفتنة مأمث*** لترتع مين فطرةٌ وطهارةٌ 

  
 !تكون خري أمة أخرجت للناس أقل غرية ومحية ألسراها من اليهود؟هل يعقل أن 

 
 أربعة - أي اليهود -قال علماؤنا؛ كان اهللا قد أخذ عليهم : (فقد قال القرطيب رمحه اهللا

عهود؛ ترك القتال، وترك اإلخراج، وترك املظاهرة، وافتداء أسراهم، فأعرضوا عن كل ما 
أَفَتؤِمنونَ ِببعِض الِْكتاِب { على ذلك توبيخاً يتلى، فقال؛ أمروا به إال الفداء، فوخبهم اهللا

؛ ولعمر اهللا لقد أعرضنا حنن عن اجلميع بالفنت - أي القرطيب -، قلت }وتكْفُرونَ ِببعٍض
فتظاهر بعضنا على بعض، ليس باملسلمني بل بالكافرين، حىت تركنا إخواننا أذالء صاغرين 

 . ، انتهى كالمه رمحه اهللا)ني، وال حول وال قوة إال باهللا العظيمجيري عليهم حكم املشرك
 

وبعضهم يريد منا أن نوقف جهادنا يف أرض الرافدين، ويزعم أن اجلهاد يف العراق إمنا هو 
قتال نكاية ال قتال متكني، وأنه مث من سيقطف مثرة هذا اجلهاد املبارك ويعتلي سدة احلكم 

 .على حساب دماء ااهدين
 

 فنقول؛
 



 

٣٠٢ 

إن اهللا سبحانه وتعاىل قد فرض على عباده اتباع أمره وتطبيق شرعه، ومل يتعبدهم مبا غاب 
عنهم وخفي حاله عليهم، وإن اهللا سبحانه قد أمرنا بقتال الكفار حىت ال تكون فتنة 
ويكون الدين كله هللا، وهذا يف جهاد الطلب، فما بالك يف مثل حالنا؟ والعدو قد صال 

فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّه ال تكَلَّف ِإلَّا نفْسك وحرِض الْمؤِمِنني عسى اللَّه {:  تعاىلعلينا، قال
 ].٨٤:النساء[} أَنْ يكُف بأْس الَِّذين كَفَروا واللَّه أَشد بأْساً وأَشد تنِكيالً

 
سلمني؛ أنه إذا خاف أهل الثغور من ومعلوم يف اعتقاد مجيع امل: (قال اجلصاص يف أحكامه

العدو ومل تكن فيهم مقاومة هلم، فخافوا على بالدهم وأنفسهم وذراريهم، أن الفرض 
على كافة األمة؛ أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن املسلمني، وهذا ال خالف فيه بني 

دماء املسلمني األمة، إذ ليس من قول أحد من املسلمني إباحة القعود عنهم حىت يستبيحوا 
 .، انتهى كالمه رمحه اهللا)وسيب ذراريهم

 
وإذا دخل العدو بالد اإلسالم؛ فال ريب أنه جيب دفعه : (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

على األقرب فاألقرب، إذ بالد اإلسالم كلها مبرتلة البلدة الواحدة، وأنه جيب النفري إليه بال 
 ). ذاإذن والد وال غرمي، ونصوص أمحد صرحية

 
فالعدو الصائل، الذي يفسد الدين والدنيا، ال شيء أوجب بعد اإلميان من : (وقال أيضاً

 ، انتهى كالمه رمحه اهللا)دفعه
 

فنحن مأمورون بدفع هذا العدو الصائل، بل ونعتقد بناء على ما سبق من كالم أئمتنا؛ أن 
 – ودعاا وعوامها  علماؤها-األمة آمثة يف ختلفها وقعودها عن نصرة ااهدين 

 
فلو أن كل مسلم أخذ مبقتضى هذه الشبهة ملا قامت لإلسالم قائمة، وما رفعت للمسلمني 
راية، وهل يعين األخذ ذه املقالة سوى التثبيط عن القتال يف سبيل اهللا وتعطيل اجلهاد 

 ا يشاءون؟وإيقافه وتسليم البالد والعباد للصليبيني وأعوام من املرتدين ليفعلوا م م
 



 

٣٠٣ 

وهل القول بأن مث من سيقطف الثمرة غري ااهدين إال رجم من الغيب وضرب من 
 ! التخمني؟ ومىت كان قطف الثمرة دليالً على صحة الفعل من عدمه؟

 
هاجرنا مع النيب صلى اهللا عليه : (ففي الصحيحني عن خباب بن األرت رضي اهللا عنه قال

لى اهللا، فمنا من مضى مل حيصد من أجره شيئاً، منهم وسلم نريد وجه اهللا، فوقع أجرنا ع
مصعب بن عمري؛ قُتل يوم أحد وترك منرة، فكنا إذا غطينا ا رأسه بدت رجاله، وإذا 
غطينا رجليه بدى رأسه، فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ أن نغطي رأسه وجنعل 

 ).يهذاعلى رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أينعت له مثرته فهو 
 

 أننا أمرنا بامتثال أمره، والنفري خفافاً وثقاالً يف سبيله، مث إن الذي نعرفه من دين اهللا؛
 .النتائج مردها إىل اهللا سبحانه وتعاىل وليس إلينا

 
 واهللا للساعني خري معني*** فعليك بذر احلب ال قطف اجلىن 

  
 

يد استئصال شافة املسلمني يوم لقد متاألت حتالفات الشر وقوى الكفر على املدينة، تر
األحزاب، وأصاب املسلمني من اخلوف ما أصام، حىت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، يكررها مراراً وال جييبه )أال رجل يأتينا خبرب القوم، جعله اهللا معي يوم القيامة؟(: قال
حلرية ومدائن أحد، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم مع ذلك كله يبشر أصحابه بقصور ا

حيدثكم ويعدكم ومينيكم الباطل، خيرب أنه يبصر ! أال تعجبون؟: (كسرى، فيقول املنافقون
من يثرب قصور احلرية ومدائن كسرى، وأا تفتح لكم، وأنكم حتفرون اخلندق وال 

 !).تستطيعون أن تربزوا
 

شرق قد حوى لنا إن الواحد منا ال ميكنه أن يعيش معزوالً عن ماضي أسالفه، فتارخينا امل
 العون - بعد اهللا تعاىل -مئات احلوادث الناصعة والصفحات املضيئة، اليت نستمد منها 

} لَقَد كَانَ ِفي قَصِصِهم ِعبرةٌ ِلأُوِلي الْأَلْباِب{: والثبات على ما حنن فيه، كما قال تعاىل
 ].١١١:يوسف[



 

٣٠٤ 

 
ص العز واإلباء، وصورة من صور  أحببت أن أذكر ألميت قصة من قصوانطالقاً من هذا؛

الفخر والكربياء، علها تكون عوناً على نفض غبار الذل الذي تغشانا، وسبيالً لرفع الضيم 
والعار الذي نزل بنا، مع مقارنة بسيطة يف أحداثها ووقائعها ومواقف أصحاا مع واقع 

 ...أميت اليوم ومواقف أبنائها
 
يف جحافل أمثال اجلبال " أرمانيوس"ل ملك الروم ففي سنة ثالث وستني وأربعمائة؛ أقب(

من الروم والكرج والفرنج، وعدد عظيمه، وجتمل هائل، ومعه مخسة وثالثون ألفاً من 
البطارقة، مع كل بطريق ما بني ألفي فارس إىل مخسمائة فارس، ومعه من الفرنج مخسة 

سة عشر ألفاً، ومعه مئة ألف وثالثون ألفاً، ومن الغز الذين يكونون وراء القسطنطينية مخ
نقاب وحفار، وألف روزجاري، ومعه أربع عجلة حتمل النعال واملسامري، وألفا عجلة 
حتمل السالح والسروج والعرابات واانيق، منها منجنيق ميده ألف ومائتا رجل، ومن 

 .) أن جيتث اإلسالم وأهله، وقد اقطع بطارقته البالد حىت بغداد- قبحه اهللا -عزمه 
 

ما أشبه الليلة بالبارحة، أليس هذا هو حال عباد الصليب اليوم؟ عندما أتوا إىل أقول؛ 
العراق بكامل عددهم وعدم، ببارجام وقاذفام وطائرام ودبابام ومدرعام، ومبا 
يزيد على مئة ومخسني ألفاً من جنودهم، مبساندة أكثر من ثالثني دولة من أمم الكفر 

يف أكرب محلة صليبية تشهدها البالد، يرومون القضاء على اإلسالم وأهله، حتت واإلحلاد، 
، وغري ذلك مما "حماربة األصولية املتشددة"، و "القضاء على اإلرهاب والقاعدة"مسميات 

 .عاد ال ينطلي إال على من أعمى اهللا بصره وختم على قلبه
 
، مث إذا "ذلك الشيخ فإنه صاحبناأرفق ب"واستوصى نائبها باخلليفة خرياً، فقال له؛ (

استوثقت ممالك العراق وخراسان هلم مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة فاستعادوه من 
لَعمرك ِإنهم لَِفي سكْرِتِهم {:  والقدر يقول- فيما يزعمون -أيدي املسلمني، واستنقذوه 

 ]).٧٢:احلجر[} يعمهونَ
 



 

٣٠٥ 

أن مييلوا على الشام وأهله، ! عقب غزوهم ألرض الرافدين؟ أمل يكن هذا خمططهم قلت؛
حبجة إيوائها للبعثيني، وعدم منعها لتسلل املقاتلني، لوال أن اهللا تعاىل رد كيدهم وأحبط 
مكرهم عرب ضربات ااهدين الصادقني، وهم ما زالوا على تنفيذ خمططهم حريصني، ويف 

يل من الفرات إىل النيل، ومن يدري فاأليام سبيل حتقيقه سائرين، للتمكني لدولة إسرائ
 .حباىل وإن غداً لناظره لقريب

 
يف جيشه وهم قريب من عشرين ألفاً، يف يوم األربعاء " ألب أرسالن"فالتقاه السلطان (

خلمس بقني من ذي القعدة، وخاف السلطان من كثرة جند ملك الروم، وكان امللك 
قد "لعجم يومئذ، قد مجع وجوه مملكته، وقال؛ التركي سلطان العراق وا" ألب أرسالن"

رأينا لرأيك تبع، وهذه اجلموع ال قبل "، قالوا؛ "علمتم ما نزل باملسلمني فما رأيكم؟
أما إذ "، قالوا؛ "وأين املفر؟ مل يبق إال املوت، فموتوا كراماً أحسن"، قال؛ "ألحد ا

نلقاهم يف أول "، وقال؛ ، فعزموا على مالقام"مسحت بنفسك، فنفوسنا لك لفداء
، فخرج يف عشرين ألفاً من األجماد الشجعان املنتخبني، فلما ساروا مرحلة عرض "بالدي

على عسكره فوجدهم مخسة عشر ألفاً ورجعت مخسة، فلما سار مرحلة ثانية عرض 
عسكره فإذ هم اثىن عشر ألفاً، فلما واجههم عند الصباح رأى ما أذهل العقول وحري 

وكان املسلمون كالشامة البيضاء يف الثور األسود، وملا التقى اجلمعان، وتراءى األلباب، 
ال هدنة إال "؛ "أرمانوس"الكفر واإلميان، واصطدم اجلبالن، طلب السلطان اهلدنة، قال 

 ).- أي البالد -" ببذل الري
 

ال أول غزوه ألفغانستان والعراق، فكان ! -بوش-" أرمانوسهم"؛ أمل يكن هذا حال قلت
يلوي على شيء، ال يقبل هدنة، وال يرضى مصاحلة، حىت إذا ما أذاقه اهللا وجنوده طعم 
الذل واهلزمية على أيدي عباده ااهدين وأوليائه الصادقني راح ينادي بضرورة فتح باب 

 .التحاور وحل املسألة عن طريق التفاوض
 



 

٣٠٦ 

إنك تقاتل "ك البخاري؛ فحمي السلطان وشاط، فقال إمامه أبو نصر حممد بن عبد املل(
، وكان يوم مجعة، "عن دين وعد اهللا بنصره، ولعل هذا الفتح بامسك، فالقهم وقت الزوال

 ").فإنه يكون اخلطباء على املنابر وإم يدعون للمجاهدين"قال؛ 
 

 وهنا يأيت دور األئمة والعلماء، يف تثبيتهم للقادة واألمراء، وحثهم على قتال العدو أقول؛
قوام هذا الدين : " وتذكريهم بتأييد اهللا حلزبه، ونصرته ألوليائه وجنده، وكما قيلوحربه،

 ".بكتاب يهدي وبسيف ينصر، وكفى بربك هادياً ونصريا
 

، مث افسح اال )فإنه يكون اخلطباء على املنابر، وإم يدعون للمجاهدين (:وتأمل قوله
ليه حال األمة اليوم، فليت أئمتنا وخطبائنا إذ لعينيك لتجودا بالدمع حزناً وأملاً على ما آل إ

مل ينفروا بأنفسهم لنصرة املستضعفني، ومل جياهدوا بألسنتهم أعداء الدين، ومل ينصروا 
 .بدعائهم املوحدين، كفوا ألسنتهم عن ااهدين، ومل يكونوا أعواناً للصليبيني واملرتدين

 
اهدين هلي أمة سوء، إن أمة تدعو وتقنت واهللا إن أمة تدعوا وتقنت على خرية أبنائها ا

، "محد احلميدي"، و"تركي الدندين"، و "عبد العزيز املقرنط"، و "يوسف العيريي"على 
؛ غريهم من ااهدين و "صاحل العويف"، و "عبد اهللا الرشود"، و "عيسى العوشن"و 

 .هلي أمة سوء
 
يا أمراء من شاء "ههن وقال؛ فصلوا، وبكى السلطان، ودعا وأمنوا، وسجد وعفّر وج(

، وعقد ذنب حصانه بيده، ولبس البياض وحتنط، وقال؛ "فلينصرف، فما هاهنا سلطان
إين عازم على أن أمحل فامحلوا "، ففعلوا ذلك، وقال؛ "ليودع كل واحد صاحبه وليوصي"

، وتواقف الفريقان، وتواجه الفتيان، نزل السلطان عن فرسه وسجد هللا عز وجل "معي
 ). رغ وجهه يف التراب ودعا اهللا واستنصرهوم
 

 وهذه سنة اهللا سبحانه وتعاىل، ال بد من املواجهة مع قوى الشر، والبد من حلظة أقول؛
الصدام مع حتالفات الكفر، فإنه لن يكون الرفع هلذه املذلة اليت تعيشها األمة اليوم إال 



 

٣٠٧ 

لن تضرب شجرة هذا الدين بإعالء راية اجلهاد واستنـزال النصر من رب العباد، و
جذورها يف أرضنا حىت تسقيها األمة من دماء أبنائها كما سقاها األولون، ولن يقوم لنا ما 

 .قام لألولني حىت نبذل ما بذلوه
 
فأنزل اهللا نصره على املسلمني، ومنحهم أكتافهم، فقتلوا منهم خلقاً كثرياً، وأُسر ملكهم (
ى كرسي امللك يف مضربة يف سرادقه على فراشه، عل" ألب أرسالن"، وجلس "أرمانوس"

ما كنت "وأكل من طعامه ولبس من ثيابه، وأُحضر امللك بني يديه ويف عنقه حبل، فقال؛ 
؛ "ألب أرسالن"، قال "أو تشك أنت يف قتلك حينئذ؟"، قال؛ "صانعاً لوظفرت يب؟

 العسكر واحلبل يف ، فطافوا به مجيع"وأنت أقل يف عيين من أن أقتلك، اذهبوا فبيعوه"
عنقه، ينادى عليه بالدراهم والفلوس فما يشتريه أحد، حىت انتهوا يف آخر العسكر إىل 

، فأخذوه وأخذوا الكلب، وأتوا ما إىل "إن بعتومونيه ذا الكلب، اشتريته"رجل فقال؛ 
 ينفع الكلب خري منه، ألنه"، وأخربوه مبا صنعوا به ومبا دفع فيه، فقال؛ "ألب أرسالن"

، مث إنه بعد ذلك أمر بإطالقه وأن "وهذا ال ينفع، خذوا الكلب، وادفعوا له هذا الكلب
جيعل الكلب قرينه مربوطاً يف عنقه، ووكل به من يوصله إىل بالده، فلما وصل عزلوه عن 

 ).امللك وكحلوه، فلله احلمد واملنة
 

 األمة عامة؛وهذه رسالة إىل احلرائر من نساء الرافدين خاصة وإىل نساء 
 

 أين أننت من هذا اجلهاد املبارك؟
 وماذا قدمنت هلذه األمة؟

 
 أال تتقني اهللا يف أنفسكن؟

 أتربني أوالدكن ليذحبوا على موائد الطواغيت؟
 

 أرضينت باخلنوع والقعود عن هذا اجلهاد؟
 ؟"ال جهاد"أال ترين أن الرجال قد أذالوا اخليل ووضعوا السالح وقالوا؛ 



 

٣٠٨ 

 
 ال تلقني أوالدكن يف أتون املعركة حىت يصطلوا بنارها ويدافعوا عن هذا الدين؟فما لكن 

ملاذا ال حترضن أزواجكن وأوالدكن على جهاد الصليبيني وقتال املرتدين، وبذل نفوسهم 
 ودمائهم رخيصة يف سبيل هذا الدين؟ 

 
كاحل  حتمل معها امل-وهن على الباطل-لقد كانت املرأة من املشركني يف يوم أحد 

إمنا أنت "واملراود، فكلما ولّى رجل أو تكعكع ناولته إحداهن مروداً ومكحلة، وقلن له؛ 
 !، فما بالكن وأننت على احلق؟"امرأة

 
يا معشر : (اهللا يف أنفسكن، أعِتقنها من النار، وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم لكن... اهللا

 ).النساء تصدقن، فإين رأيتكن أكثر أهل النار
 
 ...أهللا يا حفيدات أم عمارة... اهللا
 

 وما أدراكن ما أم عمارة؟ 
 

 ).ملقامها اليوم خري من مقام فالن وفالن: (قال عنها النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد
 

لقد رأيتين، وانكشف الناس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فما : (قالت أم عمارة
، وأنا وابناي وزوجي بني يديه، نذب عنه، والناس ميرون بقي معه إال نفر ما يتمون عشرة

منهزمني وراء النيب صلى اهللا عليه وسلمن وال ترس معي، فرأى رجالً مولياً ومعه ترس، 
، فأألقاه، فأخذته، فجعلت أترس به عن رسول اهللا "ألق ترسك إىل من يقاتل"فقال له؛ 

حاب اخليل لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا فعل بنا األفاعيل أص
إن شاء اهللا، فيقبل رجل على فرس فيضربين، وتترست له، فلم يصنع شيئاً، وولّى، 

يا ابن ": فأضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهره، فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يصيح
 -ا قتلتهتريد أ-) فعاونين عليه حىت أوردته شعوب: ( قالت،")أمك أمك! أم عمارة

 



 

٣٠٩ 

وكانت رضي اهللا عنها ال ترى اخلطر يدنو من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت تكون 
ما التفت مييناً وال مشاالً إال وأنا (: سداده ومأل هلوته، حىت قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 .)أراها تقاتل دوين
 

 .ثنا عشر جرحاًوشهدت رضي اهللا عنها اليمامة، فقاتلت حىت قطعت يدها وجرحت ا
 

 ال ليعيش، بل ليقاتل، مث ليقتل، مث ليعيش فيكون إن املرأة ااهدة هي اليت تريب وليدها؛
 .ما أعظمها من مهة، وما أمساها من نية... حراً
 

 أن خالداً بن الوليد رضي اهللا عنه بلغه أن جيشاً كبرياً من الروم قد نزلوا ذكر أهل السري؛
سطني، وأن نصارى العرب وأهل الشام قد سارعوا باالنضمام بأجنادين من جنوب فل

إليه، فخرج خالد فصف قواته، وأقبل يحرض جنده ويحمسهم، وأقام نساء املسلمني 
خلف اجليش يبتهلن إىل اهللا ويدعونه ويستغثنه، وكلما مر ن رجل من املسلمني دفعن 

، كما أمرهن خالد أن يحرمن على )قاتلوا دون أوالدكم ونسائكم: (إليه أوالدهن وقلن له
الرجال ما كان مباحاً هلم معهن، مث محل خالد وصحبه على الروم، فما صرب الروم هلم 
فواقاً، وازموا هزمية شديدة، وقتلهم املسلمون كيف شاءوا، وأصابوا معسكرهم وما 

 .حوى
 
 .اهللا يا حفيدات صفية وأمساء واخلنساء... اهللا
 

 تنحر من الوريد إىل الوريد، وتستباح من مشاهلا إىل جنوا، ومن شرقها أال ترين أن األمة
 إىل غرا؟

 أمل يبلغكن ما تالقيه أخواتكن يف سجون القهر الصلييب؟
وهل استشعرت إحداكن أن لو كانت مكان كيف سيكون حاهلا وأا تتمىن من أبناء 

 األمة استنقاذها وفك أسرها؟
 



 

٣١٠ 

ألخوات ااهدات يف أرض الرافدين، يطلنب القيام بعمليات ولقد بعث يل كثري من ا
استشهادية، ويلححن يف طلب ذلك، وقد كتبت يل إحداهن رسالة سطرا مبزيج دمعها 
ودمها، وذلك بعد استشهاد االخوة يف عملية أيب غريب، اليت كانوا يرومون منها استنقاذ 

: يها بتنفيذ عملية استشهادية، قائلةاألسريات من سجون القهر الصلييب، كتبت تلح علي ف
، واستحلفتين باهللا طويالً أن أستجيب هلا يف طلبها، )إن احلياة ال تطيب بعد مقتل هؤالء(

 وهي تواصل الصوم ال - وذلك قرابة مثانية أشهر -ومنذ ذلك اليوم وإىل هذه الساعة 
 .تفطر

 
 أسفاً على حال هذه األمة، ويعلم اهللا مقدار تأثري بكلماا وما متالكت نفسي فبكيت

أليس من العار ! أهلذا احلد وصلت املهانة بأميت، هل فين الرجال فاضطررنا لتجنيد النساء؟
على أبناء أميت أن تطلب أخواتنا الطاهرات العفيفات أن يقمن بالعمليات االستشهادية 

 !ورجال أميت يف سبام نائمون ويف هلوهم يلعبون؟
 

 ؛"بوش"اهللا وهذه رسالة إىل عدو 
 

لقد غرتك من قبل قوتك، وامتأل بالباطل صدرك، وخضت احلرب على أفغانستان، 
وزعمت أنك ختوض حرباً مقدسة، وأن إهلك هو من أمرك ذه احلرب، مث سولت لك 
نفسك فثنيت باحلرب على العراق للتمكني لدولة إسرائيل، وظننت أن األمر سيسري وفق 

يف خلدك أن اهللا قد ادخر لك ما يسؤك على يدي فئة ما خططت له وهويت، وما دار 
قليلة من أبناء العقيدة وجنود التوحيد، من مهاجرين وأنصار، الذين مرغوا أنف جيشك 

 .يف التراب على مرأى ومسمع من العامل أمجع
 

فأين إهلك الذي زعمت؟ فلتدعه فلينقذك وجنودك من هذا املستنقع الذي غرقتم فيه إن 
 !دقنيكنت من الصا

 



 

٣١١ 

كما -) أن اإلله الذي يعبده هؤالء ااهدون هو إله وثين فاسد: (لقد قلت من قبل
، وما دريت بأن اإلله الذي نعبده ونلوذ به ونتوكل عليه هو الذي قذف الرعب -زعمت

 .يف قلوب جنودك وربط على قلوب هذه الفئة الصابرة
 

يلة أعدادهم، الضعيفة عددهم، على  من الذي أظهر هؤالء الشعث الغرب، القلوإال فقل يل؛
 جيشك العرمرم وآلتك العسكرية الضخمة؟

 
إنه اهللا سبحانه وتعاىل، الذي أهلك أصحاب الفيل يوم أن أقبلوا جبحافلهم هلدم الكعبة، 

 .فأرسل عليهم طرياً أبابيل ترميهم حبجارة من سجيل
 

 ؛"صاحب الفيل"ودعين أمهس يف أذنك الصماء يا 
 

ذي تعبده أيها األمحق، ويعبده أذنابك من الروافض احلاقدين، هلو إله سوء، وإن إن اإلله ال
الذي ينتظره أذنابك الروافض، هلو إله واحد، إنه " عسكريهم"مسيحك الذي تنتظره و 

 .لعله ينقذكم" جميدو"املسيح الدجال، فاحبثوا عنه يف سرداب سامراء، أو يف سهل 
 

أَم لَهم آِلهةٌ {ينتصر يف اية املعركة؛ أإهلنا أم إهلكم، وسننظر أيها األمحق املطاع من س
 ].٤٣:األنبياء[} تمنعهم ِمن دوِننا ال يستِطيعونَ نصر أَنفُِسِهم وال هم ِمنا يصحبونَ

 
 أمة اإلسالم؛

 
دق من الكاذب، إننا نعتقد أن اجلهاد يف العراق فتنة وابتالء ومتحيص من اهللا ليميز الصا

واخلبيث من الطيب، ولعله قد بلغكم خطة املكر الصلييب اليت جلأ إليها بنو األصفر، بعد أن 
أفزعهم وأقض مضاجعهم وأرقت ليلهم ضربات ااهدين املتتالية، واليت أفقدت الصليبيني 
ى توازم، وأصبح رموز البيت األسود يتخبطون يف تصرحيام، فصرحوا مبوافقتهم عل

املزعومة يف العراق، يرومون من ذلك وقف نزيف الدم " املقاومة املسلحة"التفاوض مع 



 

٣١٢ 

املتواصل من قوات الصليبيني وأذنام من املرتدين وحماولة شق صفوف ااهدين 
 :والتشويش على راية اجلهاد الصافية، ولنا وقفة مع خطة املكر هذه، فنقول

 
ن العدو الصلييب عندما اجتاح العراق وسقط حزب بأال بد أن يعلم القاصي والداين؛ 

البعث الكافر واوت رموزه وأذنابه وانفرط عقد جيشه، ض ااهدون يذودن عن 
حياض هذا الدين لرد الغزاة احملتلني، وقامت سوق اجلهاد، وتسابق األبطال إىل اجلالد، 

ت الكتائب وااميع، وحتركت كتائب االستشهاديني، فأحالوا ليل العدو جممراً، وانرب
وتقدمت الزحوف، والتحمت الصفوف، يذيقون العدو كأس احلتوف، وانقضت أسود 
التوحيد عليهم انقضاض الصقور على بغاث الطيور، فخرقوهم بددا، وجعلوهم فددا، 

 .فقامت سوق اجلنان، وتسابق الشجعان، كل يبتغي جوار الرمحن
 

م، وتزلزلت قواعدهم وحصوم، وبدأت فتخلخلت صفوف العدو ودب الرعب يف قلو
بفضل اهللا تتضح معامل املعركة، وكثرت خسائر العدو يف املعدات واألرواح، وأصبح 
العراق بأكمله جحيماً على عباد الصليب، واتسع اخلرق على الراقع، وانكشف ظهر 

 اإلتيان العدو، ومل يعد باستطاعتهم أن يغطوا حقيقة املعركة، فعمدوا كما أسلفنا إىل
، حىت يكونون الواجهة اليت "املقاومة"ببعض املرتزقة من أبناء جلدتنا، على أم ميثلون 

 .تقطف مثار اجلهاد، وليسعوا إىل إنقاذ السيد األمريكي من املستنقع الذي غرق فيه
 

وأين هم فرساا؟ الذين مل نسمع م ومل نرهم طوال أكثر من ! ؟"املقاومة"فأين هذه 
من احلرب الضروس؟ فأين هم وأين تضحيام؟ وأين صوالم وجوالم على سنتني 

الصليبيني يف أرض العراق؟ أين كانت هذه الثعالب يوم أن كانت املعارك تدور رحاها يف 
 الفلوجة ويف القائم واملوصل ودياىل وسامراء وغريها؟

 
 عواركويف احلرب أشباه النساء ال*** أيف السلم أعياراً جفاًء وغلظة 

 
 على علم ودراية مبا يحاك لنا يف اخلفاء من مؤامرات ينسجها عباد -بفضل اهللا-وحنن 

احملسوبة " اإلستسالمية" مع بعض األحزاب -ولألسف-الصليب مع الروافض احلاقدين 



 

٣١٣ 

، وبعض رموز العشائر "احلزب اإلسالمي"زوراً وتاناً على اإلسالم وااهدين، كـ 
 . يكونوا مطايا للصليبيني لتنفيذ خمططهم يف القضاء على اجلهاد وأهلهالذين ارتضوا بأن

 
 فنقول هلؤالء املتآمرين؛

 
إن جهادنا هو لنصرة هذا الدين وحتكيم شريعة رب العاملني، ورد عادية الصليبيني، وإننا 
لنقاتل عن دين، هو دين عظيم، هو دين رب العاملني، فالذي كفانا مكر الصليبيني يف 

 .ام السابقة؛ قادر على أن يكفينا مكركم، ويفضح خبيئتكم، ويكشف سوأتكماألي
 

 لئن تلقوا اهللا بذنوب كأمثال جبال امة خري لكم من أن تلقوه ويحكُم أيها املُجِرمون؛
ي ِإنَّ الَِّذين يِحبونَ أَنْ تِشيع الْفَاِحشةُ ِف{بذنب عظيم، وهو التآمر على اجلهاد وااهدين، 
، وهل هناك أعظم فاحشة من ]١٩:النور[} الَِّذين آمنوا لَهم عذَاب أَِليم ِفي الدنيا والْآِخرِة

 تعطيل اجلهاد، الذي بتعطيله تنتهك األعراض وتستباح الديار؟ 
 

ها قد رضيتم باملسامهة يف كتابة دستور البالد، واملشاركة يف تعبيد اخللق لغري رب العباد، 
مع اليهود والصليبيني والروافض احلاقدين؛ وياهلا من جرمية تقشعر منها اجللود وتشمئز 

أَفَغير ِديِن اللَِّه يبغونَ ولَه أَسلَم من ِفي السماواِت والْأَرِض طَوعاً وكَرهاً {منها النفوس، 
 ].٨٣:آل عمران[} وِإلَيِه يرجعونَ

 
 داين؛فليسمع القاصي وال

 
أننا نعلنها بيضاء صافية؛ بأننا لن نسلم راية اجلهاد والبالد إىل من ال يؤمتنون على أمور 
الدنياً فضالً عن أمور الدين، بل ما صار هلم قيمة وما اضطر العدو للجلوس معهم إال 

 .بدماء ااهدين
 

كون يف باطن األرض لن نتوقف عن قتال الصليبيني وأعوام من املرتدين، إال أن ن! وواهللا
 .ال على ظاهرها



 

٣١٤ 

 
؛ أنه قد وىل الزمان الذي يتاجر به بدماء "إمساك العصا من الوسط"وليعلم أصحاب منهج 

 .ااهدين وتتخذ مجامجهم جسراً يعرب عليه املنتفعون
 

 يا ليوث احلمى وأسود الوغى؛.. وأما أنتم أيها ااهدون
 

 الرافدين، فقد عظُمت فيه النكاية، وأثخنته اجلراح، إن العدو يعيش أسوأ أيامه على أرض
ومعنويات جنوده يف أدىن مستوى هلا، ويظهر ذلك جلياً على فلتات تصرحيات قادم 

؛ بأن أمريكا ختسر احلرب يف العراق، وما "الكوجنرس"وكربائهم، حىت صرح بعض أعضاء 
كزة واملوجعة، واليت جعلتهم ذلك إال بفضل اهللا سبحانه وتعاىل مث بفضل ضرباتكم املر

 .يفزعون إىل املشرق واملغرب، ويسعون بكل وسيلة وحيلة للقضاء على اجلهاد وااهدين
 

فكونوا رمحكم اهللا على حذر، واصربوا على ما أقامكم اهللا فيه، فإن هذه األيام وما بعدها 
لموا أن النصر حمطات حامسة يف تاريخ جهادكم املشرق على أرض الرافدين احلبيبة، واع

 .مع الصرب، وأن الفرج مع الشدة، وأن مع العسر يسرا
 

وال يهولنكم عدد أعداءكم وال عدته، فوالذي نفسي بيده ما انتصر املسلمون يف معركة 
من معارك اإلسالم بكثرة عدد وال عظيم عدة، وإمنا بصدق توكلهم على موالهم 

 .وافتقارهم وذهلم بني يديه
 

-؛ أن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه توجه بعد القادسية إىل املدائن ذكر الطربي وغريه
 فوجد عدوه قد اعتصموا منهم بنهر عظيم يقذف بالزبد لشدة جريانه، -عاصمة كسرى

فرأى سعد يف منامه؛ أن خيول املسلمني قد اقتتحمت مياه دجلة وعربت وجاءت خبري 
وكم قد اعتصم منكم ذا البحر، فال إن عد: (عظيم، فلما أصبح قام م خطيباً، وقال

ختلصون إليهم معه، وهو خيلصون إليكم إذا شاءوا، فيناوشونكم يف سفنهم، وليس 
ورائكم شيء ختافون أن تؤتوا منه، وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن 

عزم اهللا لنا (: ، فقالوا مجيعاً)حتفركم الدنيا، أال إين قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم



 

٣١٥ 

حسبنا اهللا : (، فعربوا النهر وعامت م اخليل، وجعل سعد يقول)ولك على الرشد، فافعل
واهللا لينصرن اهللا وليه، وليظهرنّ اهللا دينه، ... حسبنا اهللا ونعم الوكيل... ونعم الوكيل

من ، فخرجوا )وليهزمن اهللا عدوه، إن مل يكن يف اجليش بغي أو ذنوب تغلب احلسنات
النهر وما غرق منهم أحد، فهزموا الفرس، وغنموا ما ال حيصى من اجلواهر والكنوز 

 .العظيمة
 

  هل جازه يوماً سعد ومن معه خبيوهلم؟فهذا ر دجلة دونكم فاسألوه؛
  كيف جازوه؟ وما الذي صنعوه؟مث سلوه ثانية؛

 
يقيموا شرع اهللا،  وماذا أصنع برجال جاءوا من تلكم القفار لفسيجيبكم بلسان حاله؛

ويطهروا األرض من رجس الكفار، فما أنا إال خلق من خلقه، وجندي من جنوده، ولئن 
يا أَيها الَِّذين {أتيتم باألسباب اليت جاءوا ا لتسخرن لكم جنود األرض والسماوات، 

كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصني وا اللَّهرصنوا ِإنْ تنأال ترون احلزن بادياً على ]٧:دحمم[} آم ،
كيف ال وعباد الصليب قد دنسوا مائي يوم أن تنكبتم عن طريق سعٍد ! قسمات وجهي

وأصحابه، إين ألتذكر تلك األيام فال أملك إال البكاء، حنيناً وشوقاً ألولئك الرجال، لقد 
 سعٍد واملثىن؟كانت أسعد أيامي يوم أن جريت وهم على ظهري، أال من عودة يا أحفاد 

 
 أيها ااهدون؛

 
ال تستوحشوا من كثرة عدد أعدائكم وقلتكم، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا 
واهللا مع الصابرين، وقد انتصر نبيكم صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يف بدر وعدده أقل 

 .منكم، وكذا يف مؤتة والقادسية وغريها
 

قلة، ولكنكم تؤتون من قبل الذنوب واملعاصي، فاحترسوا واعلموا أنكم لن تؤتوا من 
رمحكم اهللا منها أشد احتراساً من عدوكم، وإمنا ينصر املسلمون مبعصية عدوهم هللا، ولوال 

 .ذلك مل يكن لنا م قوة، ومل جند إليهم سبيال
 



 

٣١٦ 

احرصوا على املوت توهب لكم احلياة، ضاعفوا محالتكم ضدهم، وأحلوا عليهم وال 
لوا عنهم، احرصوا على تالوة كالم باريكم، أحيوا باألنفال وبراءة ليلكم، وأكثروا من تغف

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا لَِقيتم ِفئَةً {ذكر موالكم فإنه واهللا؛ نعم العون على ما أنتم فيه، 
 ].٤٥:فالاألن[} فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَِثرياً لَعلَّكُم تفِْلحونَ

 
أال أنبئكم خبري أعمالكم وأزكاها عند : (وقد صح عن نبيكم صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

مليككم، وأرفعها يف درجاتكم، وخري لكم من إعطاء الذهب والورق، وخري لكم من أن 
، )وذلك ما هو يا رسول اهللا؟: (قالوا) تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟

 ).ر اهللا عز وجلِذك: (قال
 

وال يغرنكم وال يخدعنكم ما يروجونه يف وسائل إعالمهم عن احلمالت العسكرية اليت 
، "السيف"، وأخرياً "اخلنجر"و " الرمح"و " الربق"يقومون ا ذات االمساء الرباقة، كـ 

، أَختافون ]١٧٥:ل عمرانآ[} فَال تخافُوهم وخافُوِن ِإنْ كُنتم مؤِمِنني{: وقد قال موالكم
 !أختافون من جيش املرتزقة؟! أختافون من يعبد الصليب؟! من يثَلثُ مع اهللا؟

 
فهؤالء واهللا من أجنب الناس، ولقد ! أم ختافون جيش ابن العلقمي أتباع آل البيت األبيض؟

ع كان أجدادهم األوائل يوصمون باجلنب والغدر واخليانة، وتلك لعمر اهللا سجية الطب
 .اللئيم

 
: فهذا أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يذكرنا بصفات أجدادهم فيقول

واهللا لقد مللتهم وأبغضتهم، وملوين وأبغضوين، وما يكون منهم وفاء قط، فمن فاز م (
 ).فاز بالسهم األخيب، واهللا ما هلم نيات وال عزم على أمر، وال صرب سيف

 
 ؛.بارحةوما أشبه الليلة بال

 
لنعلن عن تشكيل فيلق عسكري أمسيناه بـ " تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين"وإننا يف 

، تيمناً بالفاروق ابن اخلطاب فداه أيب وأمي، وهذا الفيلق أنشأناه "فيلق عمر"



 

٣١٧ 

 فيكفينا مؤنة - فيلق بدر -" فيلق الغدر"الستئصال شأفة واجتثاث رموز وكوادر 
 .الغادر، حىت نتفرغ ملنازلة الصليبيني وباقي أعوام من املرتديناالشتغال ذا الفيلق 

 
} والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا{: يقول سيد رمحه اهللا يف قوله تعاىل

الذين جاهدوا يف اهللا ليصلوا إليه ويتصلوا به، الذين احتملوا يف الطريق ]: (٦٩:العنكبوت[
ا فلم ينقصوا ومل ييأسوا، الذين صربوا على فتنة النفس، وعلى فتنة الناس، إليه ما احتملو

الذين محلوا أعباءهم فساروا يف ذلك الطريق الطويل الشاق الغريب، أولئك لن يتركهم اهللا 
وحدهم، ولن يضيع إميام ولن ينسى جهادهم، إنه سينظر إليهم من عليائه فريضاهم، 

ديهم، وسينظر على حماولتهم الوصول فيأخذ بأيديهم، وسينظر إىل جهادهم إليه فيه
 ، انتهى كالمه رمحه اهللا)وسينظر إىل صربهم وإحسام فيجازيهم خري اجلزاء

 
 يا أهل العراق احلبيب؛

 
يعلم اهللا؛ أنا ما أتيناكم إال نصرة لكم، ودفاعاً عن حرماتكم وأعراضكم، ورد عادية 

دياركم، وإن كنتم تظنون أن غاية جهادنا هو طرد الصليبيني عنكم، ولتعيشوا أعزة يف 
 .احملتل الصلييب مث وضع السالح واالشتغال بالدنيا وملذاا؛ خبنا واهللا وخسرنا

 
 إن ملك العراق كله ال يساوي عندنا رباط ليلة يف سبيل اهللا، وال يساوي شراك وواهللا؛

يف العراق مث نتوجه إىل بيت نعل جماهد من إخواننا، وكل ما نرجوه أن يفتح اهللا علينا 
املقدس، قبلة املسلمني األوىل، ومسرى نبينا الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، تلك واهللا 

} ويقُولُونَ متى هو قُلْ عسى أَنْ يكُونَ قَِريباً{اللحظات اليت ننتظرها بأشد الشوق، 
 ].٥١:اإلسراء[
 

 يا إخوة الدرب؛.. يا إخوة التوحيد
 

وغريمها عندما كانوا يف بداية قتاهلم " رباين"و " سياف" الثبات، فهذا ...الثبات
للشيوعيني، ظاهرهم لنصرة الدين، وقد أجرى اهللا على أيديهم العديد من الكرامات، وقد 



 

٣١٨ 

صرحوا أن جهادهم إمنا هو لتحكيم شرع اهللا يف أفغانستان، ولكن ملا كان يف منهجهم 
ملعاصي؛ أضلهم اهللا على علم، فأخذوا ميدون حبال خلل عظيم، وغلبت عليهم الذنوب وا

الود بينهم وبني أعداء األمس، وتسابقوا ليقطفوا مثرة اجلهاد، ويكون هلم نصيب يف امللك، 
وتأولوا املصاحل، ولووا أعناق النصوص، وتنكبوا عن أحكام الدين، وأصبح عدو األمس؛ 

م األمر أن جاءوا على الدبابات صديق اليوم، ورفيق اجلهاد أمس؛ عدو اليوم، حىت آل 
يا {: األمريكية يطاعنون املسلمني يف أفغانستان، وصدق اهللا سبحانه وتعاىل حينما قال

 رأْمي هطَاِن فَِإنياِت الشطُوخ ِبعتي نمطَاِن وياِت الشطُووا خِبعتوا ال تنآم ا الَِّذينهأَي
فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ {: ، وقوله تعاىل]٢١:النور[} منكَِرِبالْفَحشاِء والْ

أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيب٦٣:النور[} ت.[ 
 

أتدري ما الفتنة؟ الفتنة؛ الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع يف قلبه : (قال اإلمام أمحد
 .، انتهى كالمه رمحه اهللا)يغ فيهلكشيء من الز

 
 أيها ااهدون؛

 
إن سنة اهللا جرت؛ أنه ليس هناك من هو فوق احلكم الشرعي، بل إن اهللا خاطب نبينا 

ولَوال أَنْ ثَبتناك لَقَد {: حممداً صلى اهللا عليه وسلم خبطاب تنخلع له القلوب، فقال تعاىل
ِإذاً لَأَذَقْناك ِضعف الْحياِة وِضعف الْمماِت ثُم ال تِجد لَك * اً قَِليالً ِكدت تركَن ِإلَيِهم شيئ

، فهذا يف حق نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم؛ لو ركن ]٧٥-٧٤:اإلسراء[} علَينا نِصرياً
  فكيف مبن دونه؟- وحاشاه -إىل األعداء 

 
على ما كان عليه السلف الذين قال ... بات الثباتوالث... والصرب الصرب... فالنجاة النجاة

ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من قَضى نحبه وِمنهم {: اهللا فيهم
 ].٢٣:األحزاب[} من ينتِظر وما بدلُوا تبِديالً

 
 .تبدلوا يا إخوة التوحيدال .. فال تبدلوا إخوة التوحيد

 



 

٣١٩ 

يا أَيها الَِّذين {:  فإن اهللا سبحانه وتعاىل يقولوإياكم أن تكونوا ممن خيون اهللا ورسوله؛
، فإن ]٢٧:األنفال[} آمنوا ال تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناِتكُم وأَنتم تعلَمونَ

 اهللا سائلكم عن هذه األمانة، فليس اخلائن الذي مد يد اجلهاد أمانة يف أعناقكم، وإن
العون وتنكب الطريق إىل أعداء اهللا فحسب، بل اخلائن؛ من سكت وألقى سالحه ورضي 

 .بأن تسلم احلرمي إىل أعداء اهللا
 

فـواهللا يوم من حياة األسود خري من ألف يوم من حياة ابن آوى، إن عزكم وشرفكم 
إياكم أن تلقوا السالح، فإنه واهللا االستبدال ...  سبيل اهللا، فإياكموحياتكم هو اجلهاد يف

 .والطرد واإلبعاد
 

 ركب حممد صلى اهللا عليه وسلم واحرصوا أن تكونوا من ذلك الركب الكرمي؛
وصحبه، وافتحوا بيوتكم وصدوركم إلخوانكم املهاجرين، الذين هجروا امللذات، ونفروا 

 وكونوا خري أنصار خلري مهاجرين، فال تشبعوا وهم ليدافعوا عن دينكم وأعراضكم،
جائعون، وال تناموا وهم خائفون، واحرصوا أن تظفروا ذه البشارة العظيمة؛ بأن تكونوا 

 ).أنا منكم وأنتم مين، أنا منكم وأنتم مين: (ممن يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم فيكم
 

يني إذا أرملوا يف الغزو، أو قل طعام إن األشعر(: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عياهلم باملدينة مجعوا ما كان عندهم يف ثوب واحد مث اقتسموه بينهم يف إناء واحد 

 ).بالسوية، فهم مين وأنا منهم
 

 .وما عقم زماننا أن جيود بامثال هؤالء األشعريني، فلكل زمان أهله ورجاله
 

 ذا الدين؛وهذه صورة من صور التضحية والفداء يف سبيل ه
 

أبو عبد األصيلة، وهو األخ ااهد " زوبع"يفخر ا كل مسلم، صاحبها أسد من عشرية 
، فعندما انطلق اإلخوة يف معركة أيب غريب األوىل، كان أبو عبد اهللا ممن اهللا الزوبعي



 

٣٢٠ 

يؤوي اإلخوة يف بيته، وقدر اهللا سبحانه حلكمة يعلمها أن يكتشف أمر اإلخوة قبل 
منهم أبواه -فبدأ الطريان بقصف البيوت، فقُتل من عائلته قُرابة العشرين شخصاً العملية، 

 وضرب أروع األمثلة يف الصرب واالحتساب، وملا أردت تعزيته والشد -وإخوانه وأخواته
طاملا أنت وإخوانك املهاجرون خبري فكل شيء بعد ذلك ! يا فالن: (من أزره خاطبين قائالً

 ).أنا واألهل واألوالد فدوة للمجاهدين: ( العراقية اللطيفة، وقاهلا بلهجته)يهون
 

 أنه ليس هناك جهاد فإياكم أن حيول األعداء بينكم وبينهم، فأقسم بالذي إليه أعود؛
حقيقي يف العراق إال بوجود املهاجرين، أبناء األمة املعطاء، النـزاع من القبائل، الذين 

م، فإياكم أن تفقدوهم، فبذهام؛ ذهاب رحيكم، ينصرون اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسل
 .وبذهام؛ ذهاب بركة اجلهاد ولذته، فال غىن لكم عنهم، وال غىن هلم عنكم

 
 الذين يزينون ختاذهلم وإرجافهم بصبغة دينية، فمن جاءكم منهم وال تسمعوا للمخذلني؛

 حبجة املصلحة؛ حملاولة إقناعكم جبدوى التفاوض، أو الدخول يف سلك اجليش و الشرطة
فصموا آذانكم عن مساع كالمه، واكنسوا عتبة بابكم من آثاره، وقولوا؛ يا مقلب القلوب 
ثبت قلوبنا على دينك، فإم واهللا وإن مهلجت م الرباذين، وصفقت م البغال، فإن ذل 
املعصية ال يفارقهم، أىب اهللا إال أن يذل من عصاه، وإن عظمت ألقام، وكثرت 

أبعد ... م، وارتفعت أمسائهم، فقد أىب اهللا إال أن يذل من عصاه، أبعد اهللا من أبعدشهادا
 .اهللا من أبعد

 
 يا أيها ااهدون؛ 

 
ولَما جاَء موسى ِلِميقَاِتنا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَِرِني أَنظُر {: إن اهللا سبحانه وتعاىل قال

ي ولَِكِن انظُر ِإلَى الْجبِل فَِإِن استقَر مكَانه فَسوف تراِني فَلَما تجلَّى ربه ِإلَيك قَالَ لَن تراِن
ِللْجبِل جعلَه دكّاً وخر موسى صِعقاً فَلَما أَفَاق قَالَ سبحانك تبت ِإلَيك وأَنا أَولُ 

ِمِننيؤفهذا حال اجلبل األصم الذي مل يعص اهللا يوماً، فكيف ، ]١٤٣:األعراف[} الْم
 حبايل وحالكم؟ 

 



 

٣٢١ 

كلكم يكلمه ربه، ليس بينه وبينه : (وقد صح عن نبيكم صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال
ترمجان، فينظر إىل أمينه فريى ما قدم، وإىل أشأمه فينظر ما قدم، و إىل أمامه فإذا هو 

 ).رةبالنار، فاتقوا النار ولو بشق مت
 

 وأنه سائلك عن هذه األمانة  وقوفك بني يدي خالقك وباريك؛-يا أخا اجلهاد-وختيل 
العظيمة؛ ماذا صنعت ا؟ وأعد هلذا جواباً، فواهللا لئن تفنوا عن بكرة أبيكم وتضحوا بكل 
شيء هلو أعظم لكم عند اهللا من أن تلقوه وقد رضيتم حبكم الصليبيني والروافض 

 .احلاقدين
 

 .يام وستنقضي حبلوها ومرها، وحسنها وقبيحها، مث هي جنة أو نارإا أ
 

: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: روى مسلم يف صحيحه عن أنس رضي اهللا عنه قال
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ يف النار صبغة، مث يقال؛ يا بن آدم (

؟ فيقول؛ ال واهللا يا رب، ويؤتى بأشد الناس هل رأيت خرياً قط؟ هل مر بك نعيم قط
بؤساً يف الدنيا من أهل اجلنة، فيصبغ صبغة يف اجلنة فيقال له؛ يا بن آدم هل رأيت بؤساً 
قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول؛ ال واهللا يا رب ما مر يب بؤس قط، وال رأيت شدة 

 ).قط
 

  وشراا وزقومها وزمهريرها؟فهذه النار وهذا حاهلا، فهل منا من يصرب على طعامها
 

إن ميكائيل عليه السالم مل يعص اهللا يوماً، وهو من املالئكة املقربني، ما ضحك منذ 
 .خلقت النار

 
جاءت موالة لعمر بن عبد العزيز وقصت أا : (البن رجب احلنبلي" لطائف املعارف"ويف 

أهلها، وذكرت أا رأت يف املنام كأن الصراط قد نصبت على جهنم وهي تزفر على 
رأت رجاالً مروا على الصراط فأخذم النار، قالت؛ ورأيتك يا أمري املؤمنني وقد جيء 



 

٣٢٢ 

 رأيتك واهللا قد جنوت، -فوقع مغشياً عليه وبقي زماناً يضطرب وهي تصيح يف أذنه-بك 
 ).رأيتك واهللا قد جنوت

 
بناءها ليتسابقون ليبذلوا إن هذه األمة لتقذف بفلذات أكبادها إىل أرض الرافدين، وإن أ

نفوسهم رخيصة فداًء هلذا الدين، والدفاع عن أعراض املسلمني، وليسطروا بدمائهم أروع 
 .صور التضحية والفداء، والفخر واإلباء

 
 عبد اهللا بن حممد الرشود ااهد -وليس آخرهم العامل-ومن آخر هؤالء الليوث األبطال 

زيرة، فنجاه اهللا من بني أيديهم مبنه وكرمه، ونفر الذي كان شوكة يف حلوق طواغيت اجل
إىل ساحات النـزال وميادين القتال، ليكون على موعد مع الشهادة اليت كان يسأهلا 
ويتطلع إليها، وليضرب أروع األمثلة يف بيان ما جيب أن يكون عليه أهل العلم، فال نامت 

فإين ألرجو أن يحيي اهللا " ولآل سل"أعني اجلبناء، ولئن سر استشهاده الطواغيت من 
بدمه نفوس أهل العلم، فينفروا بأنفسهم إىل ساحات اجلهاد، فيتأسى م من خلفهم من 

 .أبناء هذه األمة، فيقوموا فيموتوا على ما مات عليه
 

 ويف حيايت ما زودتين زادي*** ال ألفينك بعد املوت تندبين 
 

 أيها النائمون الغافلون؛
 

 ! املستسلمون، دين يهان، وأمة تنساق قطعان، وأنتم نائمون؟عار عليكم أيها
 !كيف أرتضيتم أن ينام الذئب يف وسط القطيع وتأمنون؟

 !بغداد تسألكم أليس لعرضها حق عليكم؟
 !وأين غاب البائعون؟! أين فر الراكبون؟

 !وأين راح اهلاربون؟
 

  نومطوائف شىت بني الهني*** فمن لزحوف اليوم والناس جلهموا 
 غابت عن اآلفاق وثبات ضيغم*** تالقت على اآلفاق أدمع أمة 



 

٣٢٣ 

 
 قوافل تيه أو تباريح هوم*** فصارت شعوب املسلمني 
 تنادي وتدعو كل قرن معظم*** أطلت وراء األفق منها مآذنٌ 

 
 على جهلهم يف حرية وتربم*** وتدعو شعوب املسلمني وقد غفوا 

 بوا هنا يا قوم ما عز من دمفص*** تقول هلم هذي ميادين عزة 
 

 تذوقون من صعب عليها وعلقم*** ستمضي عليكم إن ركنتم مذلة 
 وختضع دار للعدو املصلم*** أتعنوا رقاب املسلمني لكافر 

 
 .إن أبناء هذه األمة حباجة إىل منارات حية تضيء هلم الطريق وتنري هلم السبيل

 
مى البصر، مستنري البصرية، يأيت إىل األمري فهاهو إمام ألحد املساجد يف العراق، وكان أع

 -وذلك بعد استشهاد الشيخ أيب أنس رمحه اهللا تعاىل-يف بغداد " قاعدة"العسكري للـ 
إين : (، فقال)إن اهللا قد عذرك! يا فالن: (يطلب أن يقوم بعملية استشهادية، فقيل له

 ).الشيخ أيب أنساطلب الشهادة، لعل اهللا أن يدخلين الفردوس األعلى، فاجتمع ب
 

 .فو اهللا إن دم الشهيد نور ونار، وإن صدق دعوتنا باستشهاد علمائنا وقادتنا
 

قوافل متضي؛ فالشيخ يوسف العيريي، والشيخ أبو أنس الشامي، وااهد عمر حديد، 
وأسد الشام؛ أبو الغادية، وليث اجلزيرة؛ سليمان أبو الليث النجدي، وأسد بعقوبة؛ 

ال يعرفهم عمر، ولكن يعرفهم رب "وغريهم وغريهم، ممن ... بيديأبو سفيان الز
 ".عمر

 
 عيناً لغريك دمعها مدرار*** نزف البكاء دموع عينك فاستعر 
 أرأيت عيناً للدموع تعار*** من ذا يعريك عـينه تبـكي ا 

 



 

٣٢٤ 

 نفر وحنن على علم أنه سيخرج من هذه األمة من يردد كالم أسالفه املنافقني، ويقول ملن
آل [} الَِّذين قَالُوا ِإلخواِنِهم وقَعدوا لَو أَطَاعونا ما قُِتلُوا{: للجهاد، وأكرمه اهللا بالشهادة

قُلْ فَادرأُوا عن أَنفُِسكُم الْموت ِإنْ كُنتم {: ، فنجيبهم جبواب اهللا هلم]١٦٨:عمران
اِدِقني١٦٨:آل عمران[} ص.[ 

 
؛ قد فاز جبوارك، وأنت حسيبه، عبد اهللا بن حممد الرشودأن الشيخ اللهم إين ألحسب 

وإنك تعلم يا رب أين بفقده قد خسرت عاملاً عامال، ال تلني له قناة، سيفاً مسلطاً على 
 .أعدائك من الكافرين واملرتدين

 
ه اللهم أجرنا يف مصيبتنا وعوضنا خرياً منها، اللهم هيء لنا من أهل العلم من هو خري من

 .حتي بدمائهم ومدادهم علم اجلهاد
 

اللهم إنك تعلم أننا نقاتل عن دين عظيم، هو دينك وشرعك يا رب العاملني، اللهم فكن 
 .لنا العون والنصري، ودبر لنا فإنا ال نحسن التدبري

 
اللهم إنك ترى ما حلّ وحيل بنساء املسلمني يف العراق، وتعلم أنه ال مغيث هلن سواك، 

 .ك ؤالء املساكنياللهم رمحا
 

إال جعلت لنا خمرجا، ... أقسمت عليك بامسك األعظم... أقسمت عليك بامسك األعظم
 .وعجلت الك عباد الصليب، وفتحت لنا أبواب رمحتك

 
اللهم من تآمر على هذا اجلهاد بالسر واإلعالن، وأعان على هدمه متعمداً ومتأوالً 

 .در، وافضحه على رؤوس األشهادومفاوضاً، اللهم فخذه أخذ عزيز مقت
 

اللهم من قام من هؤالء وقام رياًء ومسعة ليصد عن دينك، وحيول بني ااهدين وبني 
 .املسلمني، اللهم فأطل عمرهن وأطل فقره، وعرضه للفنت

 



 

٣٢٥ 

 ...اللهم دعوة سعٍد فال تردها
 ...اللهم دعوة سعٍد فال تردها
 .اللهم دعوة سعٍد فال تردها

 
 ]٢١:يوسف [}ه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَواللَّ{
 

 .واحلمد هللا رب العاملني
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير تنِظيِم القَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدين

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد 



 

٣٢٦ 

 اخلطاب الثامن و العشرون

 

يبياملَقِدِسيُّب يخالش هملَا أَثَار وِضيحتاملَقِدِسيُّانٌ و يخالش هملَا أَثَار وِضيحتانٌ و  
  ِفي ِلقَاِئِه مع قَناِة اجلَِزيرِةِفي ِلقَاِئِه مع قَناِة اجلَِزيرِة

 
  هـ١٤٢٦ مجادى الثاين ٦

  م٢٠٠٥ متوز/يوليو ١٢
 

 ِبقَلَِم الشيخ
 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 

 
 

 ومستدرِج ،مصرف األمور بأمره و، ومذلِّ الشرِك بقهره،احلمد ِهللا معز اإلسالِم بنصره
 والصالةُ والسالم على من أعلى اُهللا منار ، الذي قدر األيام دوالً بعدله،الكافرين مبكره
 .اإلسالِم بسيِفه

 
 ؛أما بعد

 
فإن اهللا سبحانه وتعاىل يبتلي عباده على مر األيام والليايل بأنواع احملن واالبتالءات، فتنة 

ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاِهِدين ِمنكُم {: صا هلم وامتحانا، قال تعاىلهلم واختبارا، ومتحي
 -سبحانه وتعاىل-قال اهللا ) صحيح مسلم(ويف ، ]٣١:حممد[} والصاِبِرين ونبلُو أَخباركُم
 .)إنما بعثتك ألبتليك، وأبتلي بك(: للنيب صلى اهللا عليه وسلم



 

٣٢٧ 

 
صورة من صور االبتالء تتجدد على أرض الرافدين، بعد أن غزاها عباد الصليب، وها هي 

 .يرومون فتنة العباد، والسيطرة على البالد، يف أكرب محلة صليبية عرفها التاريخ املعاصر
 

وقد أكرمنا اهللا سبحانه وتعاىل فسلكنا طريق اجلهاد يف سبيله، نصرة لدينه، وإعالء 
ن قوس واحدة، فصوبوا جتاهنا سهامهم، وسلَّطوا علينا ألسنتهم، لكلمته، فرمانا الناس ع

 .تشويها لدعوتنا وجهادنا، وتنفريا للخلق ِمنا
 

ال يضرهم من خذهلم، وال من (: فمضينا وحادينا قولُ النيب صلى اهللا عليه وسلم
 .)خالفهم

 
نتقدينا هم من أويل وكان مما يؤنس وحشتنا يف دربنا، وخيفف عنا غربتنا يف طريقنا، أن م

 .املناهج الفاسدة، واملذاهب الباطلة
 

وقد أكرم اهللا عباده ااهدين، وأوليائه الصادقني، ففتح عليهم يف معركة األحزاب معركِة 
 .الفلوجة األوىل، فأَذَلَّ عدوهم، وردهم على أعقام خاسرين

 
 إذا م مبا يعكر عليهم صفْوه، وبينما هم يتفيؤون ظالل هذا الفتح املبني، ويعيشون أيامه؛

ويذهب حالوته، إنه سهم جديد مصوب إىل حنورهم، ولكنه هذه املرة ليس من كنانة من 
 ومن أهل العلم، ذلكم ،وصفت حاهلم من قَبلُ، بل هو من رجل حمسوب على هذا املنهج

مال وآالم، مناصرة الزرقاوي آ: (كان مقاالً للشيخ أيب حممد املقدسي حفظه اهللا بعنوان
 )ومناصحة

 
 على املرء من وقع احلسام املهند *** وظلم ذوي القرىب أشد مضاضة

 



 

٣٢٨ 

 عندما رأى احلزن باديا على -رمحه اهللا- فال أنسى بكاء الشيخ أيب أنس ،وإن أنسى
 !قسمات وجهي بعد قراءيت هلذه املناصحة ملا فيها من جتن، وعدم تثبت، وقلب للحقائق

 
 .يا فالن، إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا: وقالفواساين 

 
 إين كنت أظن أن األمر ال يعدو أن يكون كبوة من فارس، يوشك ؛وال أبيح سرا إن قلت

أن يقوم منها، وأن املسألة ستقف عند هذا احلد؛ لكن الشيخ املقدسي حفظه اهللا شفعها 
مع تصرحيه ) قناة اجلزيرة(قابلته مع ، مث أَكَّد ذلك كُلَّه يف م)وقفات مع مثرات اجلهاد(بـ

 .بأنه يتكلم مبحض إرادته، وليس ثَم من جيربه على مقاله
 

فرأيت أن األمر بدأ يتعدى حدود النصح واملناصرة، وأن هذا النصح فقد طريقه ومسالكه 
الشرعية، وبدأت له أبعاد أخرى، ال سيما يف هذا الوقت اخلطري، الذي أصبح انكسار 

باد الصليب واضحا لكل ذي عينني، فرأيت لزاما علي أن أوضح بعض شوكة جيش ع
، )قناة اجلزيرة(احلقائق، وأصحح بعض املغالطات، اليت وردت يف املناصحة، واللقاء مع 

وما (دون استيعاب مين لكل ما ورد فيهما، فذاك حيتاج إىل تسويد صفحات وصفحات، 
 . أن يسددين، وأن يقيين حظوظ نفسي، أسأل اهللا)ال يدرك كُلُّه ال يترك جلُّه

 
 ؛فأقول وباهللا توفيقي وعليه اعتمادي

 
 سيكون كالمي منصبا على توضيح بعض احلقائق مما له عالقة مبنهج جهادنا يف :أوالً

العراق وما يمت إليه بصلة، وسأعرض عما ورد يف مناصحة الشيخ حفظه اهللا فيما يتعلق 
 وبينه يف غابر األيام، مما أراه ال خيدم ما حنن بصدده، وملا فيه بعالقيت معه وما جرى بيين
 .من منفعة ألعداء الدين

 



 

٣٢٩ 

 ذكر الشيخ حفظه اهللا يف مطلع مناصحته أنه حاول جاهداً قبل نشرها إيصال أشياء :اًثاني
 فاضطر لنشرها، ولو سلَّمنا -على حد قوله-كثرية من حمتواها إيلَّ، فلم يتمكَّن من ذلك 

ه بذلك، فما املربر إلعادة ذكر هذا الكالم مرة أخرى يف املقابلة مع اجلزيرة، إذا كان ل
مقصوده إبالغ النصيحة، وقد تم له ذلك من قَبلُ يف رسالته، وملاذا يف هذا الوقت 

 .بالذات، مما ال يصب إال يف مصلحة الصليبني، وأذنام من املرتدين
 
أين كنت ممن استفاد منه، واستظل مبشيخته، وأين كنت ال  ذكر الشيخ حفظه اهللا :ثالثاً

 : فأقول؛أصدر إال عن رأيه، وال أقول إال بقوله واختياره
 

 فهو أحد ،ال شك أنَّ الشيخ أبا حممد  حفظه اهللا له فضل كبري وعظيم على العبد الفقري
 ولكن ال ، حممد وكنت أعتقد كثريا مما كان يعتقده أبو،من تلقيت عنه التوحيد وتفاصيله

بد أن يعلم أن متابعيت له إمنا هو العتقادي بأن ما يطرحه ويكتبه يف رسائله هو موافق 
للكتاب والسنة، وليس هو جمرد تقليد أعمى، ولو كان األمر كذلك لكان تقليدنا ملن هو 
م أكرب منه قدرا، وأرفع منه علما أوىل بنا، فأصل دعوتنا اتباع الكتاب والسنة، ومن ثَ

 .األخذ بقول من وافقهما، وطرح ونبذ قول كل من خالفهما
 

 فقد استفدت من علماء آخرين؛ -جزاه اهللا خريا-فكما أين استفدت من الشيخ أيب حممد 
وهذا ال يعين أن ألتزم بكل ما يقوله املقدسي، والعلم ليس حكرا عليه وحده، وما كل ما 

 .يما يف األمور االجتهادية والنوازل احلادثةيقوله املقدسي صحيح وجيب اتباعه؛ وال س
 

وأنا يف سريي يف طريق اجلهاد ال أقدم على أي مسألة إال وضوابط الشرع أمام ناظري، 
وال أجترأ يف مسألة حىت أستشري فيها أهل العلم الصادقني ااهدين، واهللا يعلم أن 

ا حممد علما أستفتيهم يف االتصاالت مل تنقطع بيين وبني بعض أهل العلم، ممن يفوق أب
غالب ما يواجهين، وهم اآلن مبتلون معتقلون يف سجون الطواغيت، ولوال خشية 

 .تضررهم بذكر أمسائهم لصرحت بذلك



 

٣٣٠ 

 
وكل من يعرف العبد الفقري، ويعرف الشيخ داخل السجن وخارجه، يعلم علم اليقني أنين 

تعلقة باجلهاد والعمل اجلماعي، كنت أخالفه يف كثري من املسائل، وخصوصا املسائل امل
وعندما  خرجت من السجن وقررت أن أذهب إىل أرض اجلهاد مل أستشر أبا حممد حفظه 

 بل كنت أرى طريقة أخرى لنصرة هذا الدين ختتلف عن الطريقة اليت يراها الشيخ ؛اهللا
 .املقدسي حفظه اهللا

 
 الذي من أصول دعوته هذا مع حزين وأسفي أن تصدر مثل هذه املقالة من أيب حممد،

، مشيخيت، وظلي، واستفادوا من امسي( ...تعبيد الناس إىل اهللا؛ ال إىل ذوام وأشخاصهم
 .واهللا املستعان ]ا املقدسي خالل مقابلته مع اجلزيرةهكلمات إستخدمهذه [) ...
 

 علم وهل مر بكم يف الكتاب والسنة، أو يف تاريخ سلفنا؛ أن املرء إذا استفاد من شيخ يف
ما؛ أنه يصبح عبدا له، ال جيوز له أن خيالفه يف اجتهاده، أو أن يقول بقول غريه من أهل 

 .العلم
 -حفظه اهللا- ذكر الشيخ حفظه اهللا بأنين اشترطت على الشيخ أسامة بن الدن :رابعاً

 .تدريس منهج أيب حممد كشرط للعمل معه
 

 -حفظه اهللا-مل أجلس يوما مع الشيخ أسامة هذا الكالم عاٍر عن الصحة متاما، فأنا : أقول
 .خبصوص هذا الشأن

 
أهو منهج تفرد به مل يسبق إليه، ) منهج أيب حممد: (وأنا أسأل الشيخ حفظه اهللا عن قوله

أو أنه متبع فيه لغريه من أئمة سلفنا الصاحل؟ فإن أجاب باألول؛ فال حاجة لنا مبنهجه، 
ويف منهج أسالفنا غُنية عن منهج فالن وفالن، وإن فديننا دين اتباع ال دين ابتداع، 

 فَعالم ينسبه إىل نفسه، وهؤالء مشايخ اجلهاد يف عصرنا -وهو حِري به-أجاب بالثاين 



 

٣٣١ 

هذا : قد دعوا إىل مثل ما كان يدعو إليه أبو حممد، وما مسعنا أحدهم يوما أنه قال
 !!منهجي

 
هذا األمر؛ وهو مل يتبني مين، وثَم تساؤالت وال ينقضي عجيب كيف يطرح الشيخ مثل 

وال سيما أين اآلن جندي من تؤرقين، ملاذا هذا الكالم يف هذا الوقت بالغ احلساسية، 
 ؟، وما املصلحة، ومن املستفيد من ذكره اآلن-حفظه اهللا-جنود الشيخ أسامة 

 
 وأين ،ت االستشهاديةذكر الشيخ حفظه اهللا أين كنت أقلده يف عدم جواز العمليا: خامساً

 .قد توسعت فيها اآلن يف العراق
 

ليس األمر كما ذكر الشيخ، فأنا كنت أرى عدم جوازها عندما كنت يف أفغانستان : أقول
إبان الغزو الشيوعي هلا، إتباعا مين لبعض الفضالء من هذا العصر، ومل أكن قد لقيت 

 مث عندما خرجنا من السجن،  وافق اعتقادي قوله،، وعندما التقيت به،املقدسي بعد
وذهبت إىل أفغانستان مرة أخرى، التقيت بالشيخ أيب عبد اهللا املهاجر، وجرى حديث 
بيننا يف حكم العمليات االستشهادية، وكان الشيخ يذهب إىل جوازها، وقرأت له حبثًا 
 نفيسا يف هذه املسألة، ومسعت له أشرطة مسجلة يف ذلك، فشرح اهللا صدري ملا ذهب

 وهذا واهللا من بركة العلم ولقاء أهله، ،إليه، ومل أتنب جوازها فقط؛ بل بت أرى استحباا
 قام خالهلا ،ورتبت للشيخ املهاجر يف معسكر هريات دورة شرعية مصغرة ملدة عشرة أيام

 .ببيان حكم هذه العمليات لإلخوة، مما كان له أعظم األثر يف نفوسهم
 

خ تغري اجتهادي يف حكم هذه العمليات، مع أنه كان يرى أوالً مث ملاذا ينكر علي الشي
حرمتها، مث هو اآلن يرى جوازها بشروط وضعها، أليس من اإلنصاف أنه إذا ذكر ذلك 

 .أن يذكر هذا
 



 

٣٣٢ 

ثالث من مجعهن مجع (:  قال،روى البخاري تعليقًا، ووصله ابن أيب شيبة عن عمار
 .) اإلقتار، وبذل السالم للعاملاإلنصاف من نفسك، واإلنفاق من: اإلميان

 
 املسمى نسبة ملوقعه) مجاعة التوحيد واجلهاد( ذكر الشيخ حفظه اهللا بأنين  مسيت :اًسادس

 .مبنرب التوحيد واجلهاد
 

 كنا نرددمها ونتغىن ما دائما ،مصطلحان شرعيان) اجلهاد(و) التوحيد: (إن كَِلمتي: أقول
 تسمية مجاعتنا ما، وهل مها حكر على أحد بعينه؟يف سجننا، فعالم ينكر علينا 

 
 وإن الذاكرة ،وما ينقضي عجيب كيف يصدر هذا الكالم من مثل أيب حممد حفظه اهللا

لتعود يب إىل تلك األيام اليت كنا نتذاكر فيها مهوم الدعوة وما كنا نالقيه من بعض أفراخ 
همتهم تصنيف الناس على أساس  الذين كانت م،املرجئة واجلهمية؛ كعلي احلليب وغريه

املوافقة واملخالفة هلم، فمن وافقهم كان سلفيا، ومن خالفهم كان بدعيا، فكان الشيخ 
 يردد بأن  السلفية ليست وكالة خاصة، وال شركة مسامهة -حفظه اهللا-املقدسي 

قع فيما  فما بال الشيخ حفظه اهللا اليوم ي،حيتكرها إنسان بعينه، وحيرمها على اآلخرين
 .كان ينكره باألمس على اآلخرين

 
، فهل يلزم من )اجلماعة السلفية للدعوة والقتال يف العراق: (ولو أين شكلت مجاعة باسم

 ؟ذلك االنتساب لإلخوة يف اجلزائر حفظهم اهللا
 

إن كثريا من علمائنا كانوا يصنفون التصانيف، مع متاثل مسمياا، وما مسعنا إنكار 
البن املبارك، وابن أيب عاصم، وأمحد بن حنبل، ) الزهد(خر، كـأحدهم على اآل

البن رجب احلنبلي، ) فتح الباري(للجصاص، وابن العريب، و) أحكام القرآن(والبيهقي، و
 .وابن حجر العسقالين، وغري ذلك كثري

 



 

٣٣٣ 

عن منرب مجاعة التوحيد واجلهاد املنبثقة (نعم، ميكن أن تكون حمقًّا لو كنا مسينا مجاعتنا بـ 
أو التابعة ملنرب التوحيد واجلهاد، أو التابعة للشيخ املقدسي، أو اختاذ شعار ) التوحيد واجلهاد

 .املنرب نفسه، أو حنو ذلك
 

ما املراد يف ذكر هذه : والسؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح لدى كل من يسمع هذا الكالم
نها، مع أن مجاعة التوحيد  وما الذي ستسفيده األمة م،املسألة وتكرارها يف كل حمفل

 واجلهاد أصبحت جزًءا من املاضي، وهي اآلن منطوية حتت لواء تنظيم القاعدة؟
 

 .إنه ال يرى تفجري الكنائس، وقتل املدنيني:  قال الشيخ حفظه اهللا:سابعاً
 

ال أدري من أين يأخذ الشيخ حفظه اهللا أخباره، ومن أين يتلقى معلوماته؟ مع العلم : أقول
بأننا مل نستهدف النصارى وغريهم ) وعاد أحفاد ابن العلقمي(قد صرحنا يف شريط أنا 

ويف أَرض الرافدين طوائف عدة، كالصابئة، واليزيديين : (من املدنيني، ومما قلناه هناك
عبدة الشيطان، والكَلْدانيني، واآلشوريني، ما مددنا أَيدينا بسوء إليهم، وال صوبنا سهامنا 

 مع أنها طوائف ال تمت إىل اإلسالم بصلة، ولكن لَم يظهر لنا أَنها شاركت  حنوهم،
 ).الصليبيني يف قتاهلم للمجاهدين، ولَم تلعب الدور اخلَسيس الذي لعبه الرافضة

 
 . حتفظ الشيخ على قتالنا للروافض، وذهب إىل أن عوام الرافضة كعوام أهل السنة:ثامناً

 
 أننا مل -وال سيما يف الشريط اآلنف الذكر-أما قتالنا للروافض فقد صرحنا مرارا : أقول

نبدأهم بقتال، وال صوبنا إليهم النبال، وإمنا هم بدؤوا بتصفية كوادر أهل السنة، 
وتشريدهم، واغتصاب مساجدهم ودورهم، وما جرائم فيلق بدر عنا ببعيد، ناهيك عن 

رس الوثين، مث من قبل هذا كلِّه والؤهم للصليبني، أفيسعنا بعد تسترهم بلبوس الشرطة واحل
 .هذا كله أن نعرض عن قتاهلم

 



 

٣٣٤ 

 من الظلم لعوام أهل السنة، -واهللا–وأما القول بأن عوام الرافضة كعوام أهل السنة، فهذا 
أيستوي من األصل فيهم التوحيد، مع من األصل فيهم االستغاثة باحلسني وبآل البيت، 

م يف كربالء وغريها ما عاد خيفى على كل ذي عينني، هذا مع اعتقادهم العصمة وصنيعه
يف أئمتهم، ونسبة علم الغيب والتصرف يف الكون إليهم، وغري ذلك من الشركيات اليت 

 .ال يعذر أحد جبهلها
 

أيستوي من األصل فيهم الترضي على أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، مع من األصل 
أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما، : صحابة؛ بل لعنهم وعلى رأسهم صاحباهفيهم بغض ال

 .بالفاحشة، فال وريب ال يستويان_ رضي اهللا عنها_واام الصديقة عائشة 
 

 حىت تشيب مفارق الغربان *** واهللا ما استويا ولن يتالقيا
 

اما باملفهوم الذي مث إن املطلع على أحواهلم يف العراق يعلم علم اليقني أم ما عادوا عو
تريد؛ فقد أضحوا جنودا للكافر احملتل، وعيونا على ااهدين الصادقني، وهل وصل 

ومن الظلم ! اجلعفري واحلكيم وغريمها من الرافضة إىل سدة احلكم إال بأصوات هؤالء؟
 من دون النظر إىل( أن يؤتى بفتوى ابن تيميه يف عصره مث تنزل على واقع الرافضة اليوم

مث هناك من العلماء من تكلم يف كفر الرافضة بأعيام كالشيخ  ،)الفوارق بني العصرين
) فك اهللا أسرمها(محود العقالء رمحه اهللا والشيخ سليمان العلوان والشيخ علي اخلضري 

 .والشيخ أيب عبد هللا املهاجر  والشيخ الرشود رمحه اهللا وغريهم
 

قائه أنه ال يحبذُ ذهاب الشباب ااهد إىل العراق؛ ألا  ذكر الشيخ حفظه اهللا يف ل:تاسعاً
 .ستكون حمرقة هلم، على حد وصفه

 
 .وهذه واهللا املصيبة الكربى، أيعقل أن تصدر مثل هذه الفتوى عن مثل أيب حممد

 



 

٣٣٥ 

 عن أي حمرقة تتكلم أيها الشيخ الفاضل؟
 

سبحانه وتعاىل يف النفري إىل ساحات إن احملرقة كل احملرقة يف اإلعراض عن تنفيذ حكم اهللا 
انِفرواْ ِخفَافًا وِثقَاالً وجاِهدواْ ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم {: اجلهاد، قال تعاىل

 ]٤١:التوبة[} خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ
 

ألمة من وجوب نصرة املسلمني إن احملرقة يف التنكب عن القيام مبا أمجعت عليه ا
: املستضعفني؛ الذين صال عليهم عدوهم، فاستباح ديارهم، وانتهك أعراضهم، قال تعاىل

 .]٧٢:األنفال[ }وِإِن استنصروكُم ِفي الديِن فَعلَيكُم النصر{
 

 .اإن احملرقة يف التقاعس عن استنقاذ أسرى املسلمني من أيب غريب وغوانتناموا وغريه
 

إن احملرقة يف التخاذل عن حترير أخواتنا العفيفات الطاهرات الاليت ينتهك عرضهن صباح 
 .مساء على أيدي الصليبني والروافض احلاقدين، على مرأى ومسمع من العامل

 
 بلغه أن امرأة من املسلمني -وهو من هو يف ظلمه وبطشه-إن احلجاج بن يوسف الثقفي 

لبيك لبيك، وأنفق سبعة آالف ألِف : اجاه، فجعل يقوليا حج: سبيت باهلند فنادت
 .درهم، حىت افتتح اهلند واستنقذ املرأة، وأحسن إليها

 
 وتسليم بالد املسلمني لعباد ،أليس الزم األخذ ذا القول هو ترك اجلهاد والقعود عنه

 .الصليب، ليفعلوا م ما يشاؤون
 

ال يباعد رزقًا، يقول النيب صلى اهللا عليه إن النفري إىل ساحات اجلهاد ال يقرب أجالً و
 .)إنه لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها وأجلها: إن روح القدس نفخ يف روعي(: وسلم

 



 

٣٣٦ 

 -رضي اهللا عنه-وهذا خالد بن الوليد رضي اهللا عنه شهد ما يربو على مئة غزوة، مث هو 
 .ميوت على فراشه

 
لفتوى  اليت يرى فيها الشيخ أن نفري شباب وهلذا فإين أنصح املسلمني باإلعراض عن هذه ا

األمة للدفاع عن دينهم، والذود عن حرمام وأعراضهم حمرقة، خمالفًا بذلك إمجاع األمة 
فهذا الشيخ أسامة بن الدن  وعليكم بعلماء ااهدين وقادم، ،يف دفع العدو الصائل

اق ملا تردد يف النفري، ، ويقسم أنه لو وجد طريقًا إىل العريرى أنكم على ثغر عظيم
، وكذا والشيخ سليمان العلوان والشيخ أمين الظواهري يرى قتالكم فريضة وواجبا،

الشيخ عبد اهللا الرشود رمحه  ، والشيخ أبو الليث اللييب والشيخ أبو عبداهللا املهاجر،
د  يرون أن اجلها،والشيخ محد احلميدي وغريهم ،الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا و،اهللا

يف العراق من أوجب الواجبات، فمرجعيتنا الكتاب والسنة، فما وافقها اتبعناه وما خالفها 
 .أعلم الناس مع حفظنا لقدره وعلمهرددناه، وإن كان املخالف من 

 
إن اجلهاد يف العراق حمرقة، ملا أطعتهم : فواهللا يا أبا حممد لو وقفت األمة بأكملها، وقالت

وما {:  كيف وكتاب اهللا ينطق بيننا باحلق، قال تعاىل،دليٍل بنييف ذلك إالّ أن يأتوين ب
لَكُم الَ تقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه والْمستضعِفني ِمن الرجاِل والنساء والِْولْداِن الَِّذين يقُولُونَ 

 واجعل لَّنا ِمن لَّدنك وِليا واجعل لَّنا ِمن لَّدنك ربنا أَخِرجنا ِمن هـِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم أَهلُها
 ]٧٥:النساء[} نِصريا

 
 رافضة، حىت نصم آذاننا، ونعمي أبصارنا، ونتبع مرجعيتنا على غري -حبمد اهللا-فلسنا 

وهل هذه الفتوى؛ وال سيما يف هذا الوقت الذي غدا انكسار اجليش  هدى وبصرية
واضحا للعيان؛ إال وسيلة إلنقاذ بوش ومرتزقته، شعرنا أم مل نشعر، قصدنا أو األمريكي 
 مل نقصد؟

 



 

٣٣٧ 

وال أجد لرد شبهة الشيخ حفظه اهللا خريا من نقل كالم الشيخ حفظه اهللا نفسه يف مقدمته 
فال جيوز أن نقف حجر : ( حيث قال،للشيخ أيب قتادة حفظه اهللا) جؤنة املطيبني(لكتاب 

و أحكام قصرية النظر، كليلة عن إدراك مقاصد الشريعة ومعرفة واقع عثرة بفتاوى أ
فنصد عن كل قتال أو جهاد يقوم يف األرض يدفع فيه الصائل عن املسلمني : املسلمني

فإن كنت يا عبد .. املستضعفني أو مقدسام، بدعوى ما يتخلله من أخطاء أو احنرافات
ائب والشبهات، وتشح بنفسك أن تبذهلا إال اهللا تروم جهادا ربانيا خاليا من تلك الشو

مبثل هذا اجلهاد، فلك هذا، وال حيل ألحد إنكاره عليك، فما هي إال نفس واحدة، وليس 
 ..مث ها هناك.. مث غريها لتجرب بذهلا هاهنا، مث هاهنا

 
رد ما فيه من : لكن حذار أن تصدن غريك عن جهاد جييزه بل يوجبه الشرع أحيانا

 حذار أن تصدن :بل سأذهب حبديثي أبعد من ذلك فأقول.. أخطاء أو تشوهاتهنات أو 
 ..عن قتال ألعداء اهللا، ولو كان املقاتلون ممن ال خالق هلم وليسوا على سبيل املؤمنني

 
أوليس الوعي بسبيل ارمني والنضوج يف معرفة واقع املسلمني يقتضي إن مل نشارك؛ أن 

 ؟؟اجهات، وأن ال نقف حجر عثرة يف مثل هذه امليادينال نقف يف وجه مثل هذه املو
 

مث ما الدافع الذي يدفع مثل هؤالء الشباب األغرار إىل التخذيل والصد عن مثل هذه 
؟ فإن هذا متأت دون التخذيل عنها، ؟ أهو حقا النصح ألهلها؟املواجهات واملدافعات

 .مه انتهى كال)والتهوين من شأا وشأن الدماء النازفة فيها
 

الدين النصيحة، أقول للشيخ حفظه : وأخريا، عمالً بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
 :اهللا
 

 هو يف احلقيقة ليس من املناصرة يف شيء، فقد ذكرت ،إن ما كتبته من املناصرة واملناصحة
 بل ،أمورا ال تمت إىل املناصحة بشيء؛ من سرد لوقائع وحمطات يف تارخينا الدعوي



 

٣٣٨ 

ف مل تكن منصفًا فيها، ومل تتحر الدقة يف سردها، واعلم يا أبا حممد أنين قادر على لألس
تفنيد كثري من املغالطات اليت ذكرا وبكل قوة، ولكن هذه القوة والشدة والغلظة أدخرها 

 محمد رسولُ اللَِّه{ وهذا ما أمرنا به ربنا سبحانه وتعاىل ،ألعداء هذا الدين ال إلخواين 
 ]٢٩:الفتح[} والَِّذين معه أَِشداء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينهم

 
وأحب أن أبشرك يا أبا حممد بأن عباد الصليب، والعلمانيني، والروافض، واحلزب 
اإلسالمي، واجلهمية واملرجئة يف العراق، يقومون بتوزيع هذه املناصرة على الناس؛ حىت 

 .ااهدينيصدوهم عن اللحوق بركب 
 

وأعلم يا شيخنا الفاضل أنه بعيد لقائك مع قناة اجلزيرة بات أعداء اهللا خبري ليلة من 
يصرح مأموراً ) العواجي(العلمانيني وغريهم من منافقي هذه األمة، فهذا ذنب آل سلول

 .من أسياده بأن املقدسي قد تراجع وأن ااهدين سيحصل بينهم انشقاق
 

مناصراً للطواغيت ) املقرن رمحه اهللا ورفع درجته(لقنوات يوم مقتل هذا الذي خرج على ا
فماذا ستقوالن هللا  ،بأنكما اآلن يف دار احلق: خماطباً املقرن والشيخ العيريي رمحهما اهللا

 .عندما يسألكما عن النفوس  املعصومة اليت أُزهقت على أيديكما
 

كما ( مل أكن اقصد ما ذهبوا إليهوإذا سِئلت عن ذلك قلت بأن هؤالء زوروا كالمي و
 )ذكرت يف بيانك األخري وما حصل من شأن الصحف

 
فأقول ساحمك اهللا يا أبا حممد ومىت كانت هذه الصحف والقنوات ممن يروم نصرة احلق 

 .وأهله وأنت الذي ممن كان يبصرنا بسبيلها
 

، مث بعد ذلك اختر فهالّ انتظرت حىت يأتيك من أخبارنا ما جيلّي لك واقعنا  الذي نعيش
وما كان غري ذلك  ،فما كان حقا أخذناه وعملنا به ما شئت من الطرق الشرعية للنصح،



 

٣٣٩ 

والذي جتهله لبعدك ) حسب واقعنا الذي نعيش(بينا لك وجهة نظرنا الشرعية واجتهادنا 
 .عنه
 

أنا رجل  فإمنا ،أن هذا األمر ال يضرين؛ بقدر ما يضر هذا اجلهاد: واعلم يا شيخنا الفاضل
من رجاالت املسلمني، يوشك أن ينادى علي فأليب، ولكن احلزن كل احلزن على جهاد 

عياذًا _قائم؛ بادية بركاته لكل ذي عينني، يراد له أن يقوض بنيانه؛ فإن متَّ هلم ما أرادوا 
 .كان لك نصيب األسد من ذلك_ باهللا
 

شيخنا الفاضل من مكر أعداء  أعيذك باهللا أن تتبع خطوات الشيطان فتهلك؛ فاحذر يا
 .ذر أن يستدرجوك لشق صف ااهدينواح اهللا،

 
أما شعرت أيها الشيخ اجلليل االهتمام امللفت لألنظار من اإلعالم بشىت وسائله ذا اللقاء 

 ).توقيتا ومضمونا( الغري موفق
 

 ق باطلأمل يدر خبلدك بان هذه األبواق املستأجرة مل تسعى يوما إلحقاق حق أو إلزها
لقد خرج علينا املراسل ـ الذي أجرى ، وإمنا لتفريق كلمة املسلمني ودس السم بالعسل

يقول إن األجهزة األمنية اتصلت بالشيخ وأنا ) ما وراء اخلرب(معك اللقاء ـ يف برنامج 
 .عنده تطلب منه إجراء مقابلة مع إحدى القنوات الفضائية

 
 ؟فاضلأتدري ما معىن هذا الكالم يا شيخنا ال

 ؟أما علمت ماذا ستترك هذه املقولة  يف أذهان املسلمني
 

 ،أنين قد أشك يف نفسي ولكن لست ممن يشك حلظه يف دينك؛ إعلم أيها الشيخ اجلليل
 ).ةصفي(ولكن يا أبا حممد ملاذا غفلت عن حديث 

 



 

٣٤٠ 

م ِفي الْمسِجِد وِعنده أَزواجه فَرحن فعن عِلي بِن الْحسيِن كَانَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ
 جرةَ فَخاماِر أُسا ِفي دهتيكَانَ بِك وعم ِرفصى أَنتِلي حجعلَا ت ييِت حةَ ِبنِفيفَقَالَ ِلص

نصاِر فَنظَرا ِإلَى النِبي صلَّى اللَّه علَيِه النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم معها فَلَِقيه رجلَاِن ِمن الْأَ
وسلَّم ثُم أَجازا وقَالَ لَهما النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم تعالَيا ِإنها صِفيةُ ِبنت حيي قَالَا 

انَ يجِري ِمن الِْإنساِن مجرى الدِم وِإني خِشيت سبحانَ اللَِّه يا رسولَ اللَِّه قَالَ ِإنَّ الشيطَ
 .أَنْ يلِْقي ِفي أَنفُِسكُما شيئًا

 
 .)حسبنا اهللا ونعم الوكيل( ملاذا جعلت لألعداء  سبيال على إخوانك

 
ن الشيخ املقدسي حفظه اهللا ممن حيفظ هلم حقهم أ ِب؛وقبل اخلتام ال بد من القول

وال أظن موحدا  ، ممن حيسن الظن به، وهو أوىل الناس باملعذرة وإقالة العثرة وهو،وبالؤهم
فال يعين إن جانب الصواب يف مسألة ما أن حيط  ،يف هذا الزمان إال وللشيخ عليه فضل
وما سيترتب  ، ولوال خطورة ما تكلّم به الشيخ،من قدره وعلمه وحفظ سابقته وبالئه

 .ااهدين مل يكن هذا الردهاد وعليه من آثار سيئة على اجل
 

 وأال جيعل ،وأن خيتم لنا وله باحلسىن ، وأن يغفر لنا وله،أسال اهللا أن يعفو عنا وعنه
 .ألعدائه علينا وعليه سبيالً

 
 .دنا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى اللهم على سي

 
 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي

 ِة ِفيِظيِم القَاِعدنت رنأَِميياِفدِبالِد الر 
 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

٣٤١ 

 اخلطاب التاسع و العشرون

 

  ::ِسلِسلَةُ محاضراِتِسلِسلَةُ محاضراِت
مذَلَهخ نم مرُّهضال يمذَلَهخ نم مرُّهضال ي  

  

  ::املُحاضرةُ األوىل، و ِهي ِبعنواناملُحاضرةُ األوىل، و ِهي ِبعنوان
  

  ))الِقتالُ؛ قَدر الطَّاِئفَِة املَنصورِةالِقتالُ؛ قَدر الطَّاِئفَِة املَنصورِة((
 

  هـ١٤٢٦ شعبان ٣
  م٢٠٠٥ أيلول/سبتمرب ٦

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

احلمد ِهللا معز اإلسالِم بنصره، ومذلِّ الشرِك بقهره، ومصرف األمور بأمره، ومستدرِج 
الكافرين مبكره، الذي قدر األيام دوالً بعدله، وجعل العاقبة للمتقني بفضله، والصالةُ 

 :اُهللا منار اإلسالِم بسيفه، أما بعدوالسالم على من أعلى 
 



 

٣٤٢ 

فإنَّ اَهللا سبحانه وتعاىل خلق اخللق لعبادته واتباِع شريعته، ومل يتركهم مهالً؛ بل أرسل 
إليهم راهللا بفضله س إىل فريقني؛ فريٍق هداه م عليه، فانقسم العبادم إليه، ويدلوالً يدعو

وعدله، ومضى قدر اهللا وجرت سنته أن يقع التدافع ورمحته، وفريٍق أضلّه اُهللا بعلمه 
ني؛ احلق وأنصاره، والباطِل وأعوانه، وذلك على مر العصور، قوالصراع بني هاتني الفري

سنةَ اللَِّه ِفي الَِّذين خلَوا ِمن قَبلُ ولَن {وكر الدهور، وإىل أن يرث اُهللا األرض ومن عليها، 
 .]٦٢:األحزاب[} ِه تبِديالًتِجد ِلسنِة اللَّ

 
وذلك أن احلق والباطل ضدان ال جيتمعان أبدا، فوجود أحِدمها على أرض الواقع يستلزم 

 حمو اآلخر أو إضعافه، بتجريده من األسس اليت يرتكز عليها، واملبادِئ اليت -وال بد-
 معا على أرٍض واحدة من قيامه ا، فال يتصور يف ميدان الواقع أن يتعايش احلق والباطل

ض أن احلق استكان دون غلبة ألحدمها على اآلخر، أو سعٍي لتحقيق هذه الغلبة، ولو فُِر
حقبة من الزمن، وأحجم عن مزامحة الباطل ومدافعته؛ فإن الباطل لن يقابل هذه االستكانةَ 

القضاَء عليهم، أو إال بصولٍة يستعلي ا على احلق وأهله، يروم من خالهلا النيلَ منهم و
على األقل جتريدهم من أهم ما مييزهم عن الباطل وأهله، عرب سلسلٍة من التنازالت واليت 
ال تبقي هلم من احلق غري امسه، ومن منهجه غري رمسه؛ ليغدو يف اية املطاف جزًءا من 

 . مملكة الباطل، وذيالً من أذياله، و بئست النهاية
 

: يات اليت تقرر هذه احلقيقة وتأصلها، يقول اهللا سبحانه وتعاىلوالقرآنُ الكرمي يزخر باآل
 ]١٣:إبراهيم[} وقَالَ الَِّذين كَفَرواْ ِلرسِلِهم لَنخِرجنـكُم من أَرِضنا أَو لَتعودنَّ ِفي ِملَِّتنا{

تغري الزمان، وال تتبدل إا حقيقةُ املعركة بني احلق والباطل، حقيقةٌ ثابتة مستقرة، ال تتغري ب
 بتبدِل املكان، فليس ألهل األميان من الرسل وأتباعهم عند ملل الكفر قاطبة إال أحد
سبيلني؛ إما أن يخلُوا هلم األرض بالقتِل والتصفية والتشريِد والطرد واإلبعاد؛ ليعيثوا فيها 

ا للباطل وحزبه، ويذوبوا كفرا وفسادا، وإما أن يتنازلوا عن احلق الذي معهم، ويستسلمو
 .يف جمتمعهم، وهذا ما تأباه طبيعة هذا الديِن ألتباعه

 



 

٣٤٣ 

 كَانواْ يكْفُرونَ ِبآياِت اللَِّه ويقْتلُونَ النِبيني ِبغيِر الْحق ذَِلك ِبما ِبأَنهم ذَِلك {: وقال تعاىل
 . ]٦١:البقرة[} عصواْ وكَانواْ يعتدونَ

 
 . ]٦٨:األنبياء[} قَالُوا حرقُوه وانصروا آِلهتكُم ِإن كُنتم فَاِعِلني{: قال تعاىلو
 

 .]٢٤:العنكبوت[} فَما كَانَ جواب قَوِمِه ِإلَّا أَن قَالُوا اقْتلُوه أَو حرقُوه{: وقال تعاىل
 

يثِْبتوك أَو يقْتلُوك أَو يخِرجوك ويمكُرونَ وِإذْ يمكُر ِبك الَِّذين كَفَرواْ ِل{: وقال تعاىل
اِكِرينالْم ريخ اللّهو اللّه كُرمي٣٠:األنفال[} و[. 

 
وهذا التقرير الصادق من العليم اخلبري يكشف عن اإلصرار اخلبيث : (يقول سيد رمحه اهللا

دف الثابت املستقر ألعدائهم، وهو على الشر، وعلى فتنة املسلمني عن ديِنهم، بوصفها اهل
 .اهلدف الذي ال يتغري ألعداء اجلماعة املسلمة يف كل أرض، ويف كل جيل

 
إن وجود اإلسالم بذاته هو غيض ورعب ألعداء هذا الدين، وتتنوع وسائل قتال هؤالء 

عن األعداء للمسلمني وأدواته، ولكن اهلدف يضل ثابتا؛ أن يردوا املسلمني الصادقني 
ديِنهم إن استطاعوا، وكلما انكسر يف يدهم سالح انتضوا سالحا غريه، واخلرب الصادق 
من العليم اخلبري قائم حيذر اجلماعة املسلمة من االستسالم وينبهها إىل اخلطر، ويدعوها إىل 
الصرب على الكيد، والصرب على احلرب، وإال فهي خسارةُ الدنيا واآلخرة، والعذاب الذي 

 .هـ.ا) دفعه عذر وال مربرال ي
 

قَالُواْ يا شعيب ما نفْقَه كَِثرياً مما تقُولُ وِإنا لَنراك ِفينا ضِعيفاً ولَوالَ {: وتأمل قوله تعاىل
فرغم إقرار الباطل بضعف أهِل احلق ، ]٩١:هود[ }رهطُك لَرجمناك وما أَنت علَينا ِبعِزيٍز

دي، وخلوهم من أسباب القوة؛ فليس غري القوة الغامشة اليت ال تعرف أي معىن للرمحة، املا
، بل ]٩١:هود[ }ولَوالَ رهطُك لَرجمناك وما أَنت علَينا ِبعِزيٍز{وال تأبه بأي رابطة 



 

٣٤٤ 

نت  أن يتركوه والطائفةَ اليت آم-عليه الصالة والسالم-عندما طلب منهم نبيهم شعيب 
معه، ويصربوا إىل أن يكون اهللا وحده هو الذي حيكم بني الطائفتني بأمر قدري من عنده 

 أبوا إال خيار الطاغوت يف كل زمان ومكان، مع احلق وأهله؛ إما الطرد واإلبعاد ،سبحانه
 .والقتلُ والنكال والعذاب، أو الفتنة عن الدين

 
وِإن كَانَ طَآِئفَةٌ منكُم آمنواْ ِبالَِّذي {: وقال اهللا تعاىل حكايةً عن شعيٍب عليه السالم

 اِكِمنيالْح ريخ وها وننيب اللّه كُمحى يتواْ حِبرواْ فَاصِمنؤي طَآِئفَةٌ لَّمِبِه و ِسلْتقَالَ * أُر
و بيعا شي كنِرجخِمِه لَنواْ ِمن قَوركْبتاس ُأل الَِّذينالْم ا أَوِتنيِمن قَر كعواْ منآم الَِّذين

ا كَاِرِهنيكُن لَوا قَالَ أَونَّ ِفي ِملَِّتنودعفالباطل ال يطيق وجود ،]٨٨-٨٧:األعراف[} لَت 
فئة تؤمن باهللا وبرسالِته يف دياِرهم، وإن كانت هذه الفئة فئةً ضعيفة، جمردةً من كلِّ 

، بل ولو كانت هذه الفئةُ تدعو الباطلَ إىل الصِرب إىل أن يكون اهللا هو أسباِب القوِة املادية
 .احلكم مبا يقدره بينهما

 
 ابتالًء لعباده ومتحيصا هلم؛ أن يتسلط الباطلُ وحزبه -سبحانه-وقد اقتضت حكمةُ اهللا 

 .على احلق وأهله تسلطًا قدريا
 

ي عدواً شياِطني اِإلنِس والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ ِنِب{: قال تعاىل
 .]١١٢:األنعام[} بعٍض زخرف الْقَوِل غُروراً ولَو شاء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ

 
ين، وهذا قضاٌء كوين واقع ال حميص عنه، وال دافع له، فكل من استمسك بغرز هذا الد

وأخذ على عاتقه تطبيق حكمه بني العاملني؛ فال بد أن يناله قسطٌ من ذلك التسليط، 
صلى اهللا عليه -ونصيب من تلكم العداوة؛ ويتضح ذلك جليا يف قول ورقة بن نوفل للنيب 

 .)مل يأت رجل قط مبثل ما جئت به إال عودي( -وسلم
 



 

٣٤٥ 

 وأصحاِبِه رضوان اهللا عليهم، ودعا -لمصلى اهللا عليه وس-فكل من سار على درب النيب 
إىل مثل ما كانوا عليه؛ فال بد أن يناله نصيب من العداوة، ويصيبه شيء من األذى من 
الباطل وأهله حبسب حاله والتزامه مبنهجهم، ومنشأ هذه العداوة وسببها؛ أن جمرد رؤيِة 

ذكر أهل الباطل ت-لحق، وإن كان احلق يف أضعف حاالته وأعجزها لأهل الباطل 
م، وتعليهم متتعهم بشهواِتهم، وتوقفهم مع أنفسهم بباطلهم، فتقطع عليهم نشو نغص

لتفضح هذه األنفس، وتبني ضعفها، وزيف قوا وذلتها، حيث غدت عبدة ذليلة مهانة 
 .لشهواا وأهوائها

 
 أَنْ آمنا ِباللِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا وما أُنِزلَ قلْ يا أَهلَ الِْكتاِب هلْ تنِقمونَ ِمنا ِإالَّ{: وقال تعاىل

 فنقمتهم على املؤمنني، كما هو صريح ،]٥٩:املائدة[} ِمن قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاِسقُونَ
اآلية، ال سبب هلا غري قياِم املؤمنني بدينهم، ومتسِكهم به، مع عدم قدرم على فعل 

هم املانع هلم من ذلك، وهذا مما ميُأل قلوب أهل الباطل حقدا وغيضا الشيء نفسه؛ لفسق
تتقطع معه قلوم، وتتحرق معه نفوسهم، حيثُ هذا العلو والسمو والذي ال يستطيعونه 
يذكرهم ويشهد عليهم باحنطاطهم وسفلهم، فيودون أن لو فنت أهل احلق عن حقهم 

ودواْ لَو تكْفُرونَ كَما كَفَرواْ {: ن صدورهمكما قال العليم مبكنو. وشاركوهم يف باطلهم
 ولذا فإن أهل الباطِل ال جيدون أمامهم فرارا مما جيدون ،]٨٩:النساء[} فَتكُونونَ سواء

غري التمادي يف سياسة البطش والتنكيل والتشريد والتقتيل، غري مراعني حلرمة وال حافظني 
 .ه وإرضاًء ألنفسهم املهزومة، وانتصارا هلالعهٍد وال ذمة تشفيا من احلق وأهل

 
وإذا كان قد سبق يف قضاء اهللا معاداةُ الباطل للحق وأهله وتسلطهم عليهم بأنواع األذى 
وألوان العذاب؛ فقد أمر سبحانه أولياءه بإشهار سيف العداوة والبغضاء يف وجه الباطل 

 .وأهله، ورفِع لواء الرباَءِة من الكفر وحزبه
 



 

٣٤٦ 

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا براء {: بحانهقال س
تداً حاء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرونَ ِمن ددبعا تِممو ى ِمنكُم

هدحوا ِباللَِّه وِمنؤ٤:املمتحنة[} ت[. 
 

ِإنا براء ِمنكُم {وهاهنا نكتةٌ بديعة يف قوله تعاىل  (-رمحه اهللا-قال الشيخ محد بن عتيق 
 وهي أن اهللا تعاىل قدم الرباءة من املشركني ]٤:املمتحنة[} وِمما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه

 الرباءة من األوثان املعبودة من دون اهللا؛ ألن األول أهم من الثاين، العابدين غري اهللا على
فإنه قد يتربأ من األوثان، وال يتربأ ممن عبدها، فال يكون آتيا بالواجب عليه، وأما إذا تربأ 

 )من املشركني فإن هذا يستلزم الرباءة من معبودام
 

إىل عداوة أعداء اهللا، فكم إنسان ال يقع فعليك ذه النكت؛ فإا تفتح بابا  (:إىل أن قال
منه الشرك، ولكنه ال يعادي أهله، فال يكون مسلما بذلك إذ ترك دين مجيع املسلمني، مث 

} كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبداً حتى تؤِمنوا ِباللَِّه وحده{ :قال تعاىل
أي ظهر وبان، وتأمل تقدمي العداوة على البغضاء ألن األوىل " بدا" فقولُه ،]٤:ملمتحنةا[

أهم من الثانية، فإن اإلنسان قد يبغض املشركني وال يعاديهم، فال يكون آتيا بالواجب 
عليه حىت حتصل منه العداوة والبغضاء، وال بد أيضا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتني 

 .هـ.ا)  بينتنيظاهرتني
 

وقد اختذ جهاد أهل احلق للباطل أشكاالً متنوعة، وصورا متعددة، فتارة يكونُ بالقلم 
والبيان، وهو جهاد أهل احلق للمنافقني وأهل الزيغ واملبتدعني؛ بكشف خبيئتهم، وتبيني 

} فَال تِطِع الْكَاِفِرين وجاِهدهم ِبِه ِجهاداً كَِبرياً{: باطلهم، وزيِف مذهبهم، قال تعاىل
 .]٥٢:الفرقان[
 

وتارةً يكون بالسيف والسنان، وهو جهاد أهل احلق للكفرة واملرتدين؛ حىت يدخلوا يف 
ِبالْيوِم قَاِتلُواْ الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباللِّه والَ {: اإلسالم، أو خيضعوا ويذعنوا حلكمه، قال تعاىل



 

٣٤٧ 

 ابواْ الِْكتأُوت الَِّذين ِمن قالْح ونَ ِدينِدينالَ يو ولُهسرو اللّه مرا حونَ ممرحالَ ياآلِخِر و
وقَاِتلُوهم حتى الَ {: ، وقال تعاىل]٢٩:التوبة[} حتى يعطُواْ الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ

 .]٣٩:األنفال[} لِّهكُلُّه ِلتنةٌ ويكُونَ الدين تكُونَ ِف
 

وأهلُ احلق ميارسون اجلهاد بنوعيه؛ جهاد البنان، وجهاد السنان، ولكنهم يوقنون أن هذا 
احلق الذي حيملونه ال بد له من درع حيميه، وقوة تنصره وتسانده، وإال فَقَد حمله من 

 حججه قاطعة وبراهينه ساطعة، وهلذا أمر اُهللا العقول وتأثريه يف القلوب مهما كانت
سبحانه أهلَ احلق بإعداد القوة إلرهاب أهل الباطل ومنعهم من التحرش بأهل احلق 

وأَِعدواْ لَهم ما استطَعتم من قُوٍة وِمن رباِط الْخيِل ترِهبونَ {: والتعدي عليهم، قال تعاىل
اللِّه و ودِبِه عمهلَمعي اللّه مهونلَمعالَ ت وِنِهمِمن د ِرينآخو كُمود٦٠:األنفال[} ع[. 

 
وهلذا كان دين اهللا احلق يقوم على الكتاِب و السيف، فاإلسالم دين احلق ال يقوم إال على 
 ساقني؛ علٍم وجهاد، فإذا اختل أحدمها؛ اضطرب حبله وفسد نظامه ومتكن منه أعداؤه

 كما قال اهللا ،يفعلون به ما يشاءون، فإن قوام الدين بالكتاب اهلادي واحلديد الناصر
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا ِبالْبيناِت وأَنزلْنا معهم الِْكتاب والِْميزانَ ِليقُوم الناس ِبالِْقسِط {: تعاىل

ِديدش أْسِفيِه ب ِديدا الْحلْنأَنزو ِب ِإنَّ اللَّهيِبالْغ لَهسرو هرنصن يم اللَّه لَمعِلياِس وِللن اِفعنمو 
ِزيزع ٢٥:احلديد[} قَِوي[. 

 
 :ولقد أحسن من قال يف مثل هذا

 
 تزيلُ ظُباه أَخدعي كُلِّ ماِئـِل *** وما هو ِإلّا الوحي أَو حدُّ مرهٍف

 عاِذِلوهذا دواُء الداِء ِمن كُلِّ *** جاهٍل اِء ِمن كُلِّ فَهذا دواُء الد
 

فالعاِقلُ ذو الفطرة السليمة ينتفع بالبينة، ويقبل احلق بدليله، أما الظامل التابع هلواه فال 
 يف واقع احلياة، ودنيا الناس؛ حق ةَ ليطبقالقو الذي ال ميلك ه إال السيف، فاحلقعيرد



 

٣٤٨ 

ت براهينه، وقوةُ حججه، وسطوع أدلته، بل وكونه البيانَ الذي ال يقهر، ضائع مهما بلغ
واحلق الضائع ال معىن له وال قيمة حيث يظل حبيسا مقهورا ال جيد الناس له أثرا، وال 

 .يسمعون له صوتا إال مههماٍت ضعيفة مشوهة بفعل الباطل وعلوه
 

 ا محيا جتتنبك املظامل وأنفً ***مىت متلك القلب الزكي وصارما
 

 وأوىل ،)ال ينفع كلمة حق ال نفاذ هلا: (-رضي اهللا عنه-وقد قال الفاروق احملدثُ امللهم 
الناس وأحقهم بالعلم هم أهل اجلهاد، وأوىل الناس وأحقهم باجلهاد هم أهل العلم، وهذا 

 .ما جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 

 ).ان من أميت إذا صلحوا صلح الناس، العلماُء واألمراءصنف(وقد جاء يف األثر 
 

إن الدنيا مزرعةُ اآلخرة، وال يتم الدين إال بالدنيا، وامللك (: وما أدق قول الغزايل رمحه اهللا
والدين توأمان، فالدين أصلٌ والسلطان حارس، وما ال أصل له فمهزوم، وما ال حارس له 

 .هـ. ا)فضائع
 

 وقد الن منه جانب وخطاب *** جبمبكة مل يدعا املصطفى دهرا 
 له أسلموا واستسلموا وأنابوا*** فلما دعا والسيف صلت بكفـه 

 
والنيب صلى اهللا عليه وسلم الذي جاء بالكتاب والسنة والدعوة إليهما هو كذلك صلى اهللا 
ليه عليه وسلم الذي جاء بالسيف وأمر به وحرض عليه قوالً وفعالً؛ قال صلى اهللا ع

بعثت بني يدي الساعِة بالسيف حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له، وجِعلَ رزقي (: وسلم
 .)حتت ظل رحمي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوٍم فهو منهم

 



 

٣٤٩ 

إذا ! رب: إن اهللا أمرين أن أحرق قريشا، فقلت(: وقد قال صلى اهللا عليه وسلم أيضا
استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغِزك، وأنفق : وه خبزة، قاليثلغوا رأسي فيدع

 ).فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث مخسة مثله، وقاتل مبن أطاعك من عصاك
 

والذي نفس حممد بيده لوددت أن أغزو يف سبيل اهللا (: وهو صلى اهللا عليه وسلم القائل
 ).فأقتل، مث أغزو فأقتل، مث أغزو فأقتل

 
لى اهللا عليه وسلم كانت متازجا ال يقبلُ االنفكاك بني التعليم والدعوة وبني إن حياته ص

 ،القتال يف سبيل اهللا، حىت أنه صلى اهللا عليه وسلم خرج بنفسه للغزو سبعا وعشرين مرة
مدةَ العشر سنوات اليت قضاها عليه الصالة والسالم يف املدينة، أي مبعدل ثالِث مراٍت يف 

 فضالً عن السرايا اليت أمر بإرساهلا ومل خيرج معها، وهذا يوضح جبالٍء أنّ السنة الواحدة،
 .القتالَ يف سبيِل اهللا هو احملور الذي كانت تدور عليه حياةُ الصدِر األول

 
ومن أمسائه اليت سمي ا صلى اهللا عليه وسلم؛ الضحوك القتال، قال ابن عباس رضي اهللا 

أمحد، الضحوك القتال، يركب البعري، ويلبس الشملة، وجيتزئ امسه يف التوراة : (عنهما
 ).سرة، سيفه على عاتقهبالِك

 
منها؛ انتصابه (:  وهو يتحدث عن فضائله صلى اهللا عليه وسلم-رمحه اهللا-قال املاوردي 

ور، كجلهاد األعداء وقد أحاطوا جبهاته، وأحدقوا جبنباته، وهو يف قطر مهجور، وعدد حم
قل، وعز به من ذل، وصار بإثخانه باألعداء حمبورا، وبالرعب منه منصورا، فزاد به من 

فجمع بني التصدي لشرع الدين حىت ظهر وانتشر، وبني االنتصاب جلهاد العدو حىت قهر 
 .هـ.ا). ده بلُطِفهيوانتصر، واجلمع بينهما معِوز إال ملن أمده اُهللا مبعونته، وأ

 
يقبل االنفكاك بني الكتاب والسيف، الذي كان عليه صلى اهللا وهذا التمازج الذي ال 

عليه وسلم، هو ما فهمه الصحابة رضوان اهللا عليهم من طبيعِة هذا الدين وما جاء به، 



 

٣٥٠ 

 وكَأَين من نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري فَما وهنواْ ِلما أَصابهم ِفي سِبيِل{: وقد قال تعاىل
اِبِرينالص ِحبي اللّهواْ وكَانتا اسمفُواْ وعا ضم١٤٦:آل عمران[} اللِّه و[ . 

 
وسيوف املسلمني تنصر هذا الشرع وهو : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل
يه  أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عل : رضي اهللا عنه الكتاب والسنة، كما قال جابر بن عبد اهللا

 .هـ.ا) وسلم أن نضرب ذا ـ يعين السيف ـ من خرج عن هذا ـ يعين املصحف ـ
 

ومن مث فاإلسالم يسجل تاريخ عزِه، ويسطر صفحات جمده أهلُ العلم ااهدون، ولقد 
د صدر هذه األمة علماًء اكان الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم، وهم من سجلوا 

م العلم عن الدعوِة واجلهاد، بل كان علمهم وجهادهم متالمحني دعاةً جماهدين مل يقِْعده
متمازجني أعظم ما يكون التالحم والتمازج، فكان اد يف أعقام، والعز يف إثرهم، 

 .وكان علمهم حجة هلم ال عليهم
 

وهكذا كان دور أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهذا كان أملهم هداية اخللق إىل 
رسول  تقومي من أعرض وتعدى، ال عملَ هلم يف حقيقِة األمر إال هذا، فلما تويف احلق مع

صلى اهللا عليه وسلم خرجت مجوع الصحابِة لقتال من ارتد من العرب عن اإلسالم، اهللا 
 .مث ما لبثوا أن انتشروا يف اآلفاق دعاةً جماهدين يبلغون اإلسالم بسيوفهم وبيام

 
ع مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم أكثر من مئة ألف من الصحابة ولقد حضر حجةَ الودا

رضي اهللا عنهم، بينما املدفونون يف البقيع منهم ال جياوز عددهم املئتني ومخسني صحابيا، 
أما الكثرة الكاثرة فقد قضوا حنبهم يف بالد اهللا البعيدة جهادا يف سبيل هذا الدين ومتكينا 

 ...!له يف األرض
 



 

٣٥١ 

كان يقال؛ مخس كان عليها أصحاب حممد والتابعون (: مام األوزاعي رمحه اهللاقال اإل
لزوم اجلماعة، واتباع السنة، وعمارة املسجد، وتالوة القرآن، واجلهاد يف سبيل : بإحسان

 .هـ. ا)اهللا
 

ولقد سار على ج الصحابة واقتفى أثرهم بني العلم والدعوة واجلهاد أئمة الطائفة 
لتابعونَ هلُم بِإحساٍن ليربهنوا على عظمة هذا الدين يف صنِع الرجال، وأا عظمة املنصورة ا

تتجاوز حدود الزماِن واملكان، فما أروع أن يسجل العاِلم جمد اإلسالم وعزه مبداده ودمه، 
 .والنماذج هنا كثريةٌ جدا يضيق املقام بذكرها

 
 أحد فقهاِء املدينة -رمحه اهللا تعاىل-بن املسيب فهذا اإلمام العلم سيد التابعني سعيد 

استنفر اهللا : فقال! إنك عليل: السبعة خرج إىل الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له
 .اخلفيف والثقيل، فإن مل ميكنين احلرب كثَّرت السواد، وحفظت املتاع

 
كان ثقةً (:  قال-رمحه اهللا-وقال العزي يف ترمجة احملدث الكبري أيب إسحاق الفزاري 

صاحب سنة، صاحلًا، هو الذي أدب أهل الثغر وعلمهم السنة، وكان يأمر وينهى، وإذا 
 .)دخل الثغر رجلٌ مبتدع أخرجه

 
اإلمام احلافظ العالمة شيخ اإلسالم فخر (: وقال الذهيب يف ترمجة عبد اهللا بن املبارك

لي موالهم املروزي، واهللا إين ألحبه يف ااهدين قدوة الزاهدين، أبو عبد الرمحن احلنظ
اهللا، وأرجو اخلري حببه، مبا منحه اهللا من التقوى، والعبادِة واإلخالص واجلهاد، وسعِة العلم 

 .)واألثقال واملواساة والفتوة والصفات احلميدة
 

أي األعمال : رأيت عبد اهللا بن املبارك يف املنام، فقلت(: وعن حممد بن فضيل قال
 )نعم: الرباط واجلهاد؟ قال: األمر الذي كنت فيه، قلت: فضل؟ قالوجدت أ

 



 

٣٥٢ 

اإلمام العالمة القاضي األمري مقدم (: وقال الذهيب يف ترمجِة أسد بن الفرات رمحه اهللا تعاىل
ااهدين، وكان مع توسِعه يف العلم فارسا بطالً شجاعا مقداما، زحف إليه صاحب 

فلقد رأيت أَسدا وبيده اللواء يقرأ سورة : مخسني ألفًا، قال رجلصقلية يف مئِة ألٍف و
يس، مث محل باجليش فهزم العدو، ورأيت الدم وقد سال على قناة اللواء، وعلى ذراعه، 

 )سيةومرض وهو حماِصر شركُ
 

حممد بن أمحد بن متيم، العالمة املفيت، ذو الفنون، كان (: وقال الذهيب يف ترمجة أيب العرب
حد من أخذ اخلروج على بين عبيد يف ثورة أيب يزيد عليهم، وملا حاصروا املهدية، مسع أ

كتبت : الناس على أيب العرب هناك كتابني إمامه حملمد بن السحنون، فقال أبو العرب
بيدي ثالثة آالف ومخسمئة كتاب، فو اهللا لقراءة هذين الكتابني هنا أفضلُ عندي من 

 .)مجيع ما كتبت
 

 القاضي عياض رمحه اهللا تعاىل أنه يف هذا اخلروج على الدولة العبيدية مل يتخلّف وقد ذكر
من فقهاء املدنيني املشهورين إال أبو ميسرةَ لعماه، ولكنه مشى شاهرا للسالح يف القريوان 

 .مع الناس الجتماع املشيخة على اخلروج
 

ستشهد مخسة ومثانون نفسا من وذكر الذهيب رمحه اهللا أنه يف موقعة واحدة مع العبيديني ا
العلماء والزهاد، ويوم أن ضت األمة جلهاد الصليبيني إعالًء لكلمة اهللا، مث ردا ألراضيها 
السليبة، وحقوِقها املضاعة، كانَ العلماُء العاملون يف مقدمِة ركب اجلهاد، وأُسر منهم من 

 .أُسر، وقتل منهم من قتل
 

 الفرنج على الرملة، وذلك يف أوائل مجادى -أي السلطان-حىت واىف : قال ابن خلكان
األوىل سنة ثالٍث وسبعني، وكانت الكثرةُ على املسلمني يف ذلك اليوم، فلما ازموا مل 
يكن هلم حصن قريب يأوون إليه، فطلبوا جهةَ الدياِر املصرية، وضلّوا يف الطريق وتبددوا، 



 

٣٥٣ 

هلكّاري، وكان ذلك وهنا عظيما جربه اهللا تعاىل وأُسر منهم مجاعة، منهم الفقيه عيسى ا
 .بوقعة حطني املشهورة

 
وأُسر الفقيهان األخوان؛ ضياُء الدين عيسى وظهري (: وقال ابن كثري عن هذه الوقعة

 .هـ. ا)الدين، فافتدامها السلطان بعد سنتني بتسعني ألف دينار
 

ماء بقوة، حىت قيل بأنه مل يتخلف أحد وملا توجه املسلمونَ لفتح بيت املقدس شارك العل
وطار يف الناس أن (: من أهِل العلم عن احلضور واملشاركِة يف الفتح، قال ابن كثري

السلطان عزم على فتِح بيت املقدس، فقصده العلماء والصاحلون تطوعا، وجاءوا إليه، 
تح بيت املقدس وغريه وكان على رأِس هؤالء العلماء ااهدين للصليبيني املشاركني يف ف

املقادسة احلنابلة خصوصا عمدائهم الكبار رمحهم اهللا تعاىل، كالشيخ العامل -من الغزوات 
العامل الزاهد القدوة أيب عمر املقدسي، وأخيه اإلمام املوفق صاحب املغين، وابن خاهلم 

 .هـ. ا)احلافِظ الكبري عبد الغين، وأخيه العماد
 

 -رمحه اهللا-ابن تيمية للتتار فهو علم يف رأسه نار، قال ابن كثري وأما جهاد شيخ اإلسالم 
وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يدور كل ليلة (: يف كالمه على هجوم التتار على دمشق

 .)على األسوار حيرض الناس على الصرب والقتال، ويتلو عليهم آياِت اجلهاد والرباط
 

وضح حجج وأر براهني، وأوذي يف ذات اهللا من نصر السنة بأ(: وقال عنه الذهيب
املخالفني، وأُخيف يف نصر السنة احملضة، حىت أعلى اهللا مناره، ومجع قلوب أهل التقوى 
على حمبته، والدعاِء له، وكبس أعدائه، وهدى به رجاالً كثرية من أهل امللل والنحل، 

ى طاعته، وأحىي به الشام، بل وجبل قلوب امللوك واألمراء على االنقياد له غالبا، وعل
 ينثلم، خصوصا يف كائنة التتار، وهو أكرب من أن ينبه على سريته داإلسالم بعد أن كا

مثلي، فلو حلفت بني الركِن واملقام؛ حللفت أين ما رأيت بعيين مثله، وأنه ما رأى مثل 
 .هـ. ا)نفسه



 

٣٥٤ 

 
دعوة بالسنان، فحاشا أن يكون منهج أما الفصلُ بني العلِم واجلهاد، والدعوِة باللسان وال

الطائفِة املنصورة، إذ هو فصام نكد، وطامةٌ كربى، وبدعةٌ منكرة، ودخن يف الدين، 
 .أورث ما يدِمي القلب، ويدِمع العني، وميأل النفوس حسرة وأسى

 
 -وسلمصلى اهللا عليه -وإن املتأملَ لسرية النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ليلحظُ أن النيب 

ومنذ مطلع فجر هذه الدعوة يسعى المتالك أسباب القوة، ويتجلى ذلك واضحا يف 
 نفسه يف تلك املرحلة املكية على القبائل بغيةَ أن جيد قبيلةً -صلى اهللا عليه وسلم-عرضه 

 .تقوم دونه بسيوِفها، وتقاتلُ عنه ليتمكن من املضي يف أمر ربه
 

 :-رضي اهللا عنه-ن أيب طالب قال أمري املؤمنني علي ب
 
ملا أمر اهللا نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب؛ خرج وأنا معه وأبو بكر إىل مىن حىت (

 من القوم؟: دفعنا إىل جملس من جمالس العرب، وتقدم أبو بكر، وكان نسابة، فقال
 

 والوقار، فتقدم أبو من ربيعة، قال علي مث دفعنا إىل جملس آخر عليهم السكينةُ: فقالوا
 ممن القوم؟: بكر، وكان مقدما يف كل خري وقال

 
: من شيبان بن ثعلبه، فالتفت أبو بكر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: فقالوا

وفيهم مفروق بن !  القوم غر هؤالء غرر الناسذابأيب وأمي أنت يا رسول اهللا ما وراء ه
كيف : ثىن بن حارثة، والنعمانُ بن شريك، فقال أبو بكرعمرو، وهانئ بن قبيصة، وامل

 العدد فيكم؟
 



 

٣٥٥ 

وكيف املنعة : غلب ألف من قلة، فقال أبو بكريإنا لرتيد على ألف، ولن : فقال مفروق
كيف احلرب بينكم وبني : علينا اجلهد، ولكل قوم جد؛ قال أبو بكر: فيكم؟ قال مفروق

 عدوكم؟
 

كون غضبا حني نلقى، وإنا ألشد ما نكون لقاًء حني نغضب، إنا ألشد ما ن: فقال مفروق
وإنا لنؤثر اجلياد على األوالد، والسالح على اللقاح، والنصر من عند اهللا، يديلنا مرة، 

 ويديلُ علينا أخرى، لعلك أخو قريش؟
 

 قد :وقد بلغكم أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فها هو ذا، قال مفروق: قال أبو بكر
 فإالم تدعو يا أخا قريش؟: بلغنا أنه يذكر ذلك، قال

 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأين رسولُ اهللا، وأن  أن أدعوكم إىل شهادة : قال

تؤووين وتنصروين، فإن قريشاً قد تظاهرت على أمر اهللا، فكذبت رسله، واستغنت 
أخا قريش، وإين أرى هذا األمر الذي قد مسعت مقالتك يا : بالباطل عن احلق، فقال املثنى

تدعو إليه مما تكرهه امللوك، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا، 
ما أسأمت يف الرد إذ أفصحتم بالضد، وإن دين اهللا : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 . )لن ينصره إال من أحاطه من مجيع جوانبه
 

داللة بأنه صلى اهللا عليه وسلم كان ينشد السيف الذي ينصر به دعوته، واحلديثُ ظاهر ال
بل ملا أعلن القوم استعدادهم أن ينصروه صلى اهللا عليه وسلم من العرب دون الفرس؛ 

ة على كل من طلقرفض صلى اهللا عليه وسلم مبايعتهم مصرا أن تكونَ النصرة بالسيف م
 . قد يقف أمام الدعوة من عرب أو عجم

 
أال فليتأمل الذين يريدون نصرة الدين بقتال الصليبيني دون قتال أعوام من بين جلدتنا من 

 .املرتدين، أهلم يف هذه النصرة حظٌّ أو نصيب؟



 

٣٥٦ 

 
إمنا أمر اهللا سبحانه وتعاىل من الرباءِة من املشركني والعداوِة للكافرين له صور متنوعة، 

عامله على اإلطالق هو القتالُ واجلهاد يف وأشكال متعددة، لكن أعظم مظاهره وأبرز م
 إال طائفةٌ من أهل احلق له عسري على النفوس، ولذلك مل يتصد سبيِل اهللا، ولكنه شاق

 .اصطفاها اهللا سبحانه وتعاىل
 

هذه الطائفة خطت لنفسها املضي يف طريٍق تقاعس عنه اجلم الغفري، وأحجم عن سلوِك 
روٍه لقلوب الربيات، حمبوٍب خلالق األرض والسماوات، طريٍق دربه الكثري، طريٍق مك

قامت أرضه على اجلماجم واألشالء، ورويت تربته بطاهر الدماء، طريٍق بدايته آالم 
ومشاق وأحزان، وخامتته نعيم وراحةٌ وغُفران، طريٍق السري فيه عظيم التكاليف؛ مفارقةٌ 

جرة للواحد الديان، طريٍق كَثُر عنه لألهل واألوطان، هجر لألحباب واخلالن، ه
 .املخذلون، وعظُم فيه املخالفون، طريٍق مِمحٍص للقلوب، وفاضٍح للنفوس

 
إنه طريق القتال، وسبيلُ النزال، يا لَه من طريق موفّق من هِدي لسلوكه، حمروم واهللا من 

 .ضلَّ عن سبيله
 

 تزالُ طائفةٌ من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين ال(: قال رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 .)إىل يوم القيامة

 
لن يربح هذا (: وعن جابر بن سمرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 ).الدين قائما يقاتلُ عليه عصابة من املسلمني حىت تقوم الساعة
 

ال تزال عصابةٌ  (:ل صلى اهللا عليه وسلمقا: ومن حديث عقبةَ بن عامر رضي اهللا عنه قال
من أميت يقاتلون على أمِر اهللا قاهرين لعدوهم، ال يضرهم من خالفهم حىت تأتيهم الساعة 

 ).وهم على ذلك



 

٣٥٧ 

 
ال تزالُ (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عمران بن حصني رضي اهللا عنه قال

 من ناوئهم، حىت يقاتل آخرهم املسيح طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين على
 ).الدجال

 
كلمات من نور الوحي ومعني الرسالة ترسم بريشة احلقيقة سبيل هذه الطائفة املصطفاة، 
وحتدد معامل طريقها، وعنوانَ منهِجها، ودامغةً يف الوقت نفسه كل متخاذل من أهل فقه 

ل يف سبيل اهللا شرطُ الطائفِة الذل والصغار، وتقعيد اخلنوع للواقع وضغطه، فالقتا
 !.املنصورة، وأساس صحة االنتساِب إليها، وإن رغمت أنوف

 
إنه القتال قدر كل من أراد االنتساب هلذه الطائفة املنصورة، وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

يدلُّ على أن هذه الطائفةَ املقاتلة ) حىت يقاتل آخرهم الدجال(و ) يقاتلون(و ) ال تزال(
ةٌ ممتدة كحباِت العقد يأخذ خلفُها عن سلِفها، ويفضي سابقها لالحقها يف تتابع طائف

واتصاٍل تامني ليس بينهما فراغ؛ لتظل الرايةُ مرفوعة دائما وأبدا، فهي وحدةٌ واحدة هلا 
 .أول وهلا آخر عرب عمر األمة كله

 
ى ما ذكرناه من كون وقد ترجم كثري من األئمة ألحاديث الطائفة املنصورة مبا يدل عل

، وقال ابن )باب يف دوام اجلهاد(القتال قدر الطائفة املنصورة، قال اإلمام أبو داود يف سننه 
 ).باب دوام اجلهاد إىل يوم القيامة(اجلارود رمحه اهللا يف املنتقى 

 
هذا القتال هو أخص أوصاِف أهل هذه الطائفة املنصورة، وألصقُها م، فهو شعارهم 

، وهو دنياهم وآخرم، وهو فراغهم وشغلهم، وهو حلهم وترحاهلم، عكفوا ودثارهم
 .عليه، وتنادوا إليه، فكان التسابق زرافاٍت ووحدانا

 



 

٣٥٨ 

فَاقْتلُواْ الْمشِرِكني حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ {: قال تعاىل
}  وأَقَامواْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَخلُّواْ سِبيلَهم ِإنَّ اللّه غَفُور رِحيممرصٍد فَِإن تابواْ

 . ]٥:التوبة[
 

قَاِتلُواْ الَِّذين الَ يؤِمنونَ ِباللِّه والَ ِبالْيوِم اآلِخِر والَ يحرمونَ ما حرم اللّه {: وقال تعاىل
يِدينونَ ِدين الْحق ِمن الَِّذين أُوتواْ الِْكتاب حتى يعطُواْ الِْجزيةَ عن يٍد وهم ورسولُه والَ 

 .]٢٩:التوبة[} صاِغرونَ
 

وقد جاء التعبري عن هذه الصفة احلَدية من صفات الطائفة املنصورة بلفظ القتال، ومل يأت 
والذي حقيقته -وا يف قلوم حب التأويل بلفظ اجلهاد، قاطعا الطريق على من أُشرب

 ليمنعهم من حتريف هذه الصفة عن حقيقتها إرضاًء لشهواِتهم وخضوعا -التحريف
لشبهام، وليضعهم يف مواجهِة أنفسهم مواجهةً يتبعها إما القيام بأمر اهللا وحتقيق شرط 

وبطالن النسبة وانكشاف صحة النسبة للطائفة املنصورة وأهلها، وإما التخاذل والتقهقر 
 .االدعاء

 
بل وقع يف بعض روايات احلديث أن ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم للقتال إمنا هو لزعم 
بعضهم أالَّ جهاد وأن احلرب قد وضعت أوزارها؛ فعن سلمة بن نفيل الكندي رضي اهللا 

ا رسول اهللا ي: كنت جالسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رجل( :عنه قال
أزال الناس اخليل، ووضعوا السالح، وقالوا ال جهاد، قد وضعِت احلرب أوزارها، فأقبل 

كذبوا، اآلن جاء القتال، وال يزال من : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوجهه وقال
أميت أمة يقاتلون على احلق، ويزيغ اهللا هلم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حىت تقوم الساعة، 

 .) يأيت وعد اهللا، واخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامةوحىت
 



 

٣٥٩ 

إنه قدر القتال، وسبيلُ املواجهة مع الباطل حقيقةٌ كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصدع 
ا يف وجه أعدائه والدعوة يف أصعب ظروفها، وأحلك مراحلها، من قلٍة يف العدد 

 .وضعٍف يف العدة
 

ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من :  بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهقيل لعبد اهللا
حضرم وقد اجتمع أشرافهم يوما يف احلجر، ( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال

ما رأينا مثل ما صربنا عليه من هذا : فذكروا رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا
ئنا، وعاب ديننا، وفرق مجاعتنا، وسب آهلتنا، فقد الرجل قط، سفّه أحالمنا، وشتم آبا

صلى اهللا عليه -صربنا منه على أمر عظيم، قال فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول اهللا 
 فأقبل ميشي حىت استلم الركن، مث مر م طائفًا بالبيت، فلما أن مر م غمزوه -وسلم

ضى، فمر م الثانية، فغمزوه مبثلها ببعض ما يقول، قال فعرفت ذلك يف وجهه، مث م
تسمعون يا : "فعرفت ذلك يف وجهه، مث مضى، مث مر م الثالثة فغمزوه مبثلها، فقال

فأخذِت القوم كلمته حىت " معشر قريش، أما والذي نفس حممد بيده لقد جئتكم بالذبح
لَ ذلك لريفؤه يف ما منهم رجلٌ إال كأمنا على رأسه طائر واقع، حىت إن أشدهم فيه قب

انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا فو اهللا ما : أحسن ما جيد من القول حىت إنه ليقول
 .)كنت جهوالً

 
ويف هذا احلديث أنه صلى اهللا عليه وسلم أوعدهم بالذبح وهو (: قال البيهقي رمحه اهللا

طع دابرهم، وكفى القتل يف مثل تلك احلال، مث صدق اهللا تعاىل قوله بعد ذلك بزمان فق
 هـ. ا)املسلمني شرهم

 
تلكم احلقيقة كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يغرس بذورها يف نفوس أصحابه وال سيما يف 
تلك املرحلة اليت مل يؤذن هلم فيها بالقتال، وأمروا فيها بالعفو والصفح وإقام الصالة وإيتاء 

حابة رضوانُ اهللا عليهم، فأدركوا الزكاة، فأمثر ذلك الغراس وأينعت مثرته يف نفوس الص
حقيقةَ الصراِع بينهم وبني الكفر، وأن هذه املرحلة مرحلةٌ مؤقتة ما تلبثُ أن تزول، وأن 



 

٣٦٠ 

القتال بينهم وبني معسكر الباطل وحزبه أمر كائن ال حمالة، ذلكم هو قدر هذه الدعوة 
هو من سيزيح هذه منذ يومها األول، وأن السيف هو الفيصلُ بينهم وبني أعدائهم، و

 .الرؤوس عن طريق احلق وأهله
 

يا رسول : ملا أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم البيعة من األوس واخلزرج يوم العقبة، قالوا
تبايعوين على السمع والطاعة يف النشاط (: اهللا عالم نبايعك؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم

مر باملعروف والنهي عن املنكر، وعلى والكسل، وعلى النفقة يف العسر واليسر، وعلى األ
أن تقولوا يف اهللا ال تأخذكم لومة الئم، وعلى أن تنصروين إذا قدمت عليكم، ومتنعوين مما 

فقمنا :  قال جابر رضي اهللا عنه)متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم اجلنة
دا يا أهل يثرب، إنا مل روي: نبايعه فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعني، فقال

نضرب إليه أكباد املطي إال وحنن نعلم أنه رسول اهللا، وإن إخراجه اليوم مفارقةُ العرب 
كافة، وقتلُ خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصربون على ذلك فخذوه 
وأجركم على اهللا، وإما أنتم ختافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند اهللا، 

أمط عنا يدك فو اهللا ال نذر هذه البيعة وال نستقيلها، فقمنا إليه رجالً : الوا يا أسعدفق
 .رجالً، فأخذ علينا وشرط يعطينا بذلك اجلنة

 
يا هلا من كلمات تنبئُ عن معرفة حبقيقة الصراع ! هللا درك يا ابن زرارة على هذه املقالة

عة، كلمات خرجت من ِفي من سلمت بني احلق والباطل، ومنذ اللحظِة األوىل قبل البي
 .فطرته، ومل تلوثها تلكم املتاهات النظرية، والسفسطات الكالمية، والفلسفاِت العقيمة

 
كلمات نسوقها إىل أولئك الذين ما عقلوا طبيعة هذا الدين، ومل يعوا بعد حقيقته، وليتهم 

ا انشغلنا بتوجيه اللوم هلم، اكتفوا بتخاذهلم وقعودهم عن اجلهاد؛ هلان املصاب إذن، ومل
ولكنهم أبوا إال أن يضفوا على هذا القعود والتخاذل الصبغة الشرعية، فخرجوا على األمة 
مبناهج دخيلة على ما كان عليه سلف األمة وعلماؤها، كانت مبرتلة معول اهلدم يف بنيان 

 من التخدير هذا الدين شعروا أو مل يشعروا، حقنوا أجساد أبناء هذه األمة جبرعات



 

٣٦١ 

والتثبيط، وعقدوا على ناصية رؤوسهم ثالثًا، وكلما هم أبناء األمة لينفضوا غبار الذل 
الذي تغشاهم، ويهبوا نصرة لدينهم، ودفاعا عن حرمام؛ نادوا عليهم أن ارقدوا عليكم 
ليلٌ طويل، إن الدواء ملا ترونه يف جسد أمتكم من جراح وما حتسون فيه من آالم إمنا هو 

 ... بأن تغمدوا سيوفكم، وتكسروا رماحكم وتلزموا دوركم
 

 !وهكذا توأد فيهم روح اجلهاد، ومباذا! هكذا يخدر أبناُء هذه األمة
 

إنه بالسالح الذي يستنهض به أبنائها ليحاربوا أعدائهم، يخدرون حبقن شعار التصفية، 
وهل !  عن أي تصفية يتكلمونويثبطون حتت دعاوى التربية، كلمات حق أريد ا باطل،

 التصفية ملا التصق ذا الدين مما ليس منه إال باجلهاد؟ 
 

قلِّب بصرك أينما شئت يف بالد املسلمني، هل ترى تربع على عروشها من حيكم بشريعة 
 أو أخذ على نفسه نصرة هذا الدين والذود عن حياضه والدفاع عن !رب العاملني؟

 !حرماته؟
 

 وسريتد إليك بصرك كليال حسريا، ولن ترى إال حربا ضروسا لتقويض بنيان ال أظن إال
هذا الدين، وسعيا حثيثًا الستئصال شأفة ااهدين الصادقني، ومواالة للكافرين، وبراءةً 
من املوحدين، و واهللا ما رأينا وال مسعنا أحدا من هؤالء األدعياء قام مقام صدٍق فكشف 

عوار هؤالء الطواغيت، وال حرض على قتاهلم و وجوب جهادهم، بل ما ألبناء هذه األمة 
رأينا منهم إال إضفاء الشرعية على حكمهم، وحترمي اخلروِج عليهم، ونبز كل من حياول 

 .جهادهم بأبشع األلقاب وأشنع الصفات
 

 ها قد هلك متقلد الصليب، طاغية آل سلول خائن األمة والدين، وحامل راية لواء احلرب
 -صلى اهللا عليه وسلم-على ااهدين والذي مكن للصليبيني وجودهم على جزيرة حممد 

لينهبوا خرياا، ويعيثوا فيها فسادا، فما مسعنا أحدا من هؤالء األدعياء كشف جرائم عدو 



 

٣٦٢ 

أبنائها، و واهللا إن ما قام به هذا الطاغية يف حرب  واهللا، وال ذكر خمازيه يف حق األمة
املسلمني ال يقل عن فعل إي طاغية من طواغيت العرب، ولكن لكل أرض اإلسالم و

حكمها، ولكل بالد طبيعتها، بل ما رأينا منهم إال املسارعة يف مبايعة أخيه الذي تلطخت 
 ومن آخرهم األخ ااهد صاحل العويف وإخوانه تقبلهم اهللا ،يداه بدماء إخواننا ااهدين

 .يف الشهداء
 

من دعا لظامل بالبقاء؛ فقد أحب أن يعصى اُهللا (: سفيان الثوري رمحه اهللاأما بلغكم قول 
  فكيف مبن بايع طاغيةً مرتدا، وبارك صنيعه؟؛)يف األرض

 
 .م اهللا أيها ااهدونيا حسرة على أمة تبارك لطواغيتها قتل خيار أبنائها، لكُ

 
م حق قدرهم، ملا تركوهم إن ااهدين لو كانوا يف أمة تعرف ألبنائها حقهم، وتقدره

ميشون على األرض ولغسلوا عن أقدامهم، فيا أسود جزيرة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
اصربوا على ما أقامكم اهللا فيه، واعلموا أن اهللا ما ابتالكم إال وهو يريد بكم خريا، وأُقسم 

ا يا طواغيت آل بالذي ال إله غريه أن دماء إخواننا لن تذهب سدى بإذن اهللا، أال فارتقبو
 .سلول، وإن غدا لناظره لقريب

 
هنا، وإخراج جزء  أم أن التصفية اليت يقصدون والتنقية اليت ينشدون طباعة كتاب من ها

من هناك يتكسبون الرزق من خالهلا حىت أضحوا ذه املهنة يعرفون، وا يسكرون مث 
 !ساا، فبئست التصفيةُ واهللالتنحر األمة بعد ذلك، ولتغتصب أراضيها، وليعتدي على مقد

 
إن األمة اليوم ال حتتاج إىل مزيٍد من املصنفات واملؤلفات، فمكتباتها تزخر بعشرات 
اآلالف من الدات، وإمنا هي يف حاجة إىل مناراٍت تضيء هلا الطريق وتنري هلا السبيل، 

 صفوف أبنائها وات يروون بدمائهم تراب أرضها؛ فتدب روح احلياة يفدحباجة إىل قُ
 .من جديد



 

٣٦٣ 

 
وعن أي تربية يتحدثون؟ وهل التربيةُ على التوحيد الصايف والكفر بالطاغوت والوالء 
للمؤمنني والرباء من الكافرين، وبذل النفوس واملهج رخيصة فداًء هلذا الدين إال يف 

لم وهل كان جل تربية نبينا حممد صلى اهللا عليه وس! ساحات اجلهاد وميادين القتال؟
 ألصحابه إال يف ساحات اجلهاد؟

 
أَتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجلٌ مقنع : روى البخاري عن الرباء رضي اهللا عنه قال

، فأسلَم مث قاتل فقُتل، "أسلم مث قاتل: "أقاتل وأسلم؟ فقال: باحلديد، فقال يا رسول اهللا
 ."اعمل قليالً وأُجر كثري: "فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 
فتأمل كيف أمره النيب صلى اهللا عليه وسلم باإلسالم ومن مث أمره بالقتال تربية له على 
التضحية والفداء هلذا الدين، ومل يأمره بالرجوع إىل املدينة حىت يترىب كما يزعم هؤالء، 

 .وهذا يف فرض الكفاية وجهاد الطلب، فكيف بالعدو الصائل وجهاد الدفع؟
 

عند أهل الطائفة املنصورة ليس حبفظ املتون، ومجع الفنون، وكثرة إن العلم الشريف 
س واإلفتاء مع ترك القيام هللا باألمر الذي حيبه يالتصنيف، وجمالس الوعظ والتدر

 هكتي عن منكر، وغضٍب صادق إذا انتويرضاه من صدع حبق، وأمٍر مبعروف و
كان حظه من العلم ما ذكر، مع حمارم اهللا، وإعالٍء لكلمِة اهللا دعوة وجهادا، فمن 

تضييعه لواجبات الدين الكبار إيثارا للسالمة أو إخالدا للراحة والدعة، أو حبا للدنيا 
وتثاقالً لألرض، أو ركونا للذين ظلموا؛ فقد خان الرسالةَ، وضيع األمانة، ومن مثّ 

 العلم الشريف خرج عن حد العلم الشريف ورمسه، وفارق تلك القافلة املباركة؛ قافلة
اليت يقف على رأسها األنبياُء واملرسلون، فأما أن ينتظمه رمسهم أو يشمله حدهم أو أن 

لست واهللا عاملًا أو حكيما، إمنا أنت تاجر : جيمعه وإياهم وصف واحد، وملثل هذا يقال
 يف العلوم، فبغري القتال تبقى الفتنة، وهيهات أن يكون الدين كله هللا، ومن أحسن من

 .اهللا حكما لقوم يوقنون
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وليس بعد اإلميان باهللا ورسوله فرض آكد وال أوىل (: قال أبو بكر اجلصاص رمحه اهللا

باإلجياب من اجلهاد، وذلك أنه باجلهاد ميكن إظهار اإلسالم، وأداء الفرائض، ويف ترك 
اإلسالماجلهاد غلبة العدو، ود الدين وذهاب هـ. ا)روس. 

 
حلق عن نصرة احلق، ودفِع الباطل، وإزالِتِه بسيوفهم، جهالً منهم مبعاين فإذا قعد أهلُ ا

احلق ومقتضياته ولوازمه، أو غفلة منهم عن حقيقِة الصراع، وعن طبيعة الباطل وصفته، أو 
استسالما لقراَءٍة فاسدٍة يف نواميس الكون وسننه اإلهلية، أو خداعا بأوهام وأماينَّ باطلة، 

اهاٍت نظرية، وفلسفاٍت جدلية، وأطروحاٍت إنشائية، تدور يف حلَقة مفرغة أو خضوعا ملت
تبدأ من حيث انتهت، وتنتهي من حيث بدأت، أو خورا وضعفًا، وعجزا عن القياِم 

فإن سنن اهللا ال تحايب أحدا أيا كان، ومن مث فليس غري الذل -بالقتال وحتمِل أعباِئه 
عن دينهم مع تبدل أحكام الدين وطمس معامله، وتغيري حقائقه واهلوان وفتنة املسلمني 

والتالعب ا، وغري ذلك من العقوبات القدرية اليت ترتل مبن خذل احلق وأسلمه، وهذا 
 .فضالً عن وعيِد اآلخرة

 
 والَ تضروه شيئاً واللّه ِإالَّ تنِفرواْ يعذِّبكُم عذَاباً أَِليماً ويستبِدلْ قَوماً غَيركُم{: قال تعاىل

ٍء قَِديريلَى كُلِّ ش٣٩:التوبة[} ع[. 
 

 مؤكد يف ترك النفري، فوجب هذا ديد شديد، و وعيد(: قال ابن العريب رمحه اهللا
مبقتضاها النفري للجهاد، واخلروج إىل الكفار ملقاتلتهم على أن تكون كلمة اهللا هي العليا، 

م هو الذي يف الدنيا الستيالء العدو على من مل يستول عليه، وبالناِر يف فالعذاب األلي
وِإن تتولَّوا يستبِدلْ قَوماً {: اآلخرة، وزيادة على ذلك استبدال غريكم، كما قال تعاىل

ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرهـ. ا])٣٨:حممد[} غَي. 
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 والعذاب؛ كما "ترك قوم اجلهاد إال عمهم اهللا بالعذابما ": وقال صلى اهللا عليه وسلم
هو ظاهر من النصوص، هو عذاب الدنيا بالذل واهلوان والصغار الذي يضرب على البالد 
 .والعباد، وهو بعد عذاب اآلخرة الذي ال يقارن، به وال يدانيه عذاب الدنيا و بئس املصري

 
إما الفتنةُ عن :  غري خيارين اثنِني ال ثالث هلمافإذا مل يكن ألهل الكفر مع أهل اإلميان

الدين، وإما السيف، فإنه كذلك ليس لشرع اهللا مع املؤمنني غري خيارين اثنني ال ثالث 
إما االستجابة ألمره بقتال الكفر ودفعه حبد السيف، وإما التعرض لعذاب اهللا وغضبه : هلما

كون أوىل منهم وأجدر وأحق بفضل اهللا، وسخطه يف الدنيا واآلخرة، مع استبداهلم مبن ي
 .فتعين شرعا وعقالً وواقعا كونُ القتاِل قدر الطائفِة املنصورة

 
إن أصحاب الطائفة املنصورة من أكثر الناس مراعاةً لفقه مراتب األعمال، فهم إذا ثبت 

كفايات فروض الاليف حقهم من الفروض العينيات؛ فإم ال يقدمون بني يديه شيئًا من 
فضالً عن غريه من املستحبات واملباحات، وبيان ذلك فيما يتعلق بشأن اجلهاد والقتال؛ أن 
اجلهاد يف أصله فرض كفاِئي، فإذا قام به من تتحقّق م الكفاية سقط الوجوب عن 
اآلخرين، والفضل فيه ملن قام به دون غريه، ولذا كان االشتغال به حال كونه فرض كفاية 

 . بأن ال يضيع العبد فرض عني أو فرض كفاية أهم منه يف حقه إن وجدمشروطًا 
 

رضي اهللا -قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل يف شرحه حلديث أيب سعيد اخلدري 
مؤمن : "قيل يا رسول اهللا أي الناس أفضل؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم (-عنه

د باملؤمن من قام مبا تعني عليه مث حصل اوكأن املر": قال ابن حجر) "جياهد بنفسه وماله
هذه الفضيلة، وليس املراد من اقتصر على اجلهاد وأمهل الواجبات العينية، وحينئٍذ يظهر 

 هـ.ا" فضل ااهد ملا فيه من بذل نفسه وماله هللا تعاىل، وملا فيه من النفع املتعدي
 

 :مواضع ثالثويتعني اجلهاد عند أهل الطائفة املنصورة يف 
 



 

٣٦٦ 

 . إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان:أوالً
 
  إذا استنفر اإلمام قوما لزمهم النفري:ثانيا

 
 إذا نزل العدو ببلٍد من بلدان املسلمني تعني على أهل هذه البلدة اجلهاد، ويتعني على :ثالثًا

عدو أو عدم غريهم من املسلمني عند عدم قيام أهل هذه البلدة بواجبهم يف دفع هذا ال
 .كفاية من قام بذلك األقرب فاألقرب

 
واحلالةُ الثالثة من حاالت تعني اجلهاد هي أشد احلاالت الثالث، وألزمها، كما أا 

 .متضمنةٌ للحالتني األوليني وزيادة؛ وتعرف بالنفري العام
 

 أهل الثغور معلوم يف اعتقاد مجيع املسلمني أنه إذا خاف(: قال أبو بكٍر اجلصاص رمحه اهللا
من العدو ومل تكن فيهم مقاومة فخافوا على بالدهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على 

 )ف عاديتهم عن املسلمني، وهذا ال خالف فيه بني األمةكافة األمة أن ينفر إليهم من يكُ
 .هـ.ا

 
 على وإذا دخل العدو بالد اإلسالم فال ريب أنه جيب دفعه(: وقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا

األقرب فاألقرب، إذ بالد اإلسالم مبرتلة البلدة الواحدة، وأنه جيب النفري إليها بال إذن والٍد 
 .هـ. ا)وال غرمي

 
ونصوص العلماء يف تقرير الفرضية العينية للجهاد يف حالة نزول العدو ببلد من بلدان 

 .حملققون يف هذااملسلمني كثريةٌ جدا يصدق بعضها بعضا، ال خيتلف علماء اإلسالم ا
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فإذا تعني اجلهاد فهو مقدم عند أهل الطائفة املنصورة على غريه من النوافل، كما أنه 
مقدم على غريه من الواجبات الكفائية أيا كانت بال أدىن نزاع، بل ومقدم على غريه 

 :ية وهذا مقرر من الوجوه اآلت؛من الواجبات العينية عند عدم إمكان اجلمع بينه وبينها
 

 . ةأن اجلهاد إذا تعني فتاركه فاسق مرتكب كبري: الوجه األول
 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفرواْ ِفي سِبيِل اللِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى {: قال تعاىل
ا مِة فَماآلِخر ا ِمنيناِة الديم ِبالْحِضيتِض أَرِة ِإالَّ قَِليلٌ اَألرا ِفي اآلِخريناِة الديالْح اعِإالَّ * ت

تنِفرواْ يعذِّبكُم عذَاباً أَِليماً ويستبِدلْ قَوماً غَيركُم والَ تضروه شيئاً واللّه علَى كُلِّ شيٍء 
٣٩-٣٨:التوبة[} قَِدير[. 

 
 دالٌ على ]٣٩:التوبة[} ذِّبكُم عذَاباً أَِليماً ويستبِدلْ قَوماً غَيركُمِإالَّ تنِفرواْ يع{فقوله تعاىل 

 .توجه الوعيد الشديد يف حق القادر على اجلهاد التارك له عند تعينه
 

 ).وهذا ديد شديد، ووعيد مؤكد يف ترك النفري(: قال القرطيب رمحه اهللا
 

 األمر إذا ورد فليس يف وروده أكثر من اقتضاء ومن حمققات األصول أن(: قال ابن العريب
الفعل، فأما العقاب عند الترك فال يؤخذ من نفس األمر، وال يقتضيه االقتضاء، وإمنا يكون 

إن مل تفعل كذا عذبتك بكذا، كما ورد يف هذه اآلية، فوجب : العقاب باخلرب عنه؛ كقوله
 ملقاتلتهم، على أن تكون كلمةُ اهللا هي مبقتضاها النفري إىل اجلهاد، واخلروج إىل الكفار

 .هـ. ا)العليا
 

 لقتال الروم يف -صلى اهللا عليه وسلم-وقد وردت هذه اآليات يف حق من استنفرهم النيب 
غزوة تبوك بعيدا عن بالد املسلمني وبيضتهم، فكيف مبن قعد عن اجلهاد عند نزول العدو 

 .ديار، واستباحتهم للبيضة، واالستيالء عليهابالد املسلمني ذاا، وحلوهلم بالعقر من ال



 

٣٦٨ 

 
ومن عالمات الكبائر اليت نص عليها األئمة أن يرد فيها وعيد يف اآلخرة، قال ابن عباس 

، قال ابن )نار أو غضب أو لعنة أو عذاببالكبائر كل ذنب ختمه اهللا (: رضي اهللا عنهما
دية والثانية والتسعون بعد الثالمثئة؛ الكبرية التسعون واحلا(: حجر اهليثمي رمحه اهللا تعاىل

ترك اجلهاد عند تعينه بأن دخل احلربني دار اإلسالم أو أخذوا مسلما وأمكن ختليصه 
منهم، وأيضا ترك الناس اجلهاد من أصله، وأيضا ترك أهل اإلقليم حتصني ثغورهم حبيث 

 )خياف عليها من استيالء الكفار بسبب ترك ذلك التحصني
 

 ألن كل واحد منها حيصل به من الفساد -أي من الكبائر-د هذه الثالثة ظاهر ع( :مث قال
العائد على اإلسالم وأهله ما ال يتدارك صرفه، وعليها حيمل ما يف هذه اآلية واألحاديث 

 .هـ. ا)من الوعيد الشديد، فتأمل ذلك فإين مل أر أحدا تعرض لعد ذلك مع ظهوره
 

جلهاد؛ فتاركه القادر عليه مرتكب كبرية، فاسق أشد فسقًا من إذا تبني ذلك، فإذا تعني ا
الزاين والسارق والشارب، حيث خذل الدين، وأسلم البالد والعباد ألعداء اهللا ورسوله 

 .صلى اهللا عليه وسلم، مع ما يترتب على ذلك من الفساد املتعدي
 

ري اجلهاد من األعمال، وبناًء على ذلك؛ فغري مقبول ممن تعلق به هذا احلكم أن ينشغل بغ
 ال يرفع عنه وصف الفسق املتعلق به من جراء ختلفه -أيا كانت-إذ انشغاله ذه األعمال 

 .عن اجلهاد املتعني
 

 . أن الفرائض مقدمة على النوافل: الوجه الثاين
 

فالفرائض اليت فرضها اهللا على عباده، عند أهل الطائفة املنصورة، هي األصل واألساس يف 
بد املكلف لربه وموال، وهي من مث أحب إىل اهللا وأقوم يف نيل رضاه، وتارك الفرائض تع



 

٣٦٩ 

اشتغاالً عنها بالنوافل عاص هللا مل خيرج بعد من دائرة العصيان أيا كانت تلك النوافل اليت 
 .اشتغل ا عن الفرائض، وأيا كان مبلغ اجتهاده فيها

 
من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب، ( :ويف احلديِث القدسي الصحيح، يقول اهللا تعاىل

وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إىل 
 احلديت، فنص احلديث على أن الفرائض، ومنها اجلهاد، أحب ما )...بالنوافل حىت أحبه

على أن الفرائض تقرب به العبد إىل اهللا سبحانه وتعاىل، وقد اتفق أهل العلم بال خالف 
مقدمة على غريها من النوافل، وأن االنشغال بالنوافل مع تضييع الفرائض عملٌ معكوس 
وجهد ضائع، وال شك أن املراد من التقرب بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض ال من أخل 

من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن : ا، كما قال بعض األكابر
 . فهو مغرورالفرض

 
بل جمرد التسوية بني جنس الفرائض وجنس النوافل ممنوعة بيقني، فال جيوز أن يسوى بني 
الواجب واملندوب ال يف القول وال يف الفعل وال يف االعتقاد، كما ال يسوى بني احلرام 

ندوب من امل (:واملكروه، بل وال بني املباح وبني املندوب واملكروه، قال الشاطيب رمحه اهللا
حقيقة استقراره مندوبا أن ال يسوى بينه وبني الواجب، ال يف القول وال يف الفعل، كما ال 

 .هـ. ا)يسوى بينهما يف االعتقاد
 

 . أن أعلى رتب مصاحل الندب دون أدىن رتب مصاحل الواجبواخلالصة؛
 

رمني؛ اإلمام وقد بعث اإلمام ااهد عبد اهللا بن املبارك إىل من كان يوصف بعابد احل
 :الفضيل بن عياض بأبيات يقول فيها

 
 يا عابد احلرمني لو أبصـرتنا

 العبادِة تلعببلعِلمت أنك 



 

٣٧٠ 

*** 
 من كان خيِضب خده بدموِعه
بضختنا بدماِئنا تحورفن 

*** 
 أو كانَ يتِعب خيله يف باطل
ِة تتعبالصبيح فخيولُنا يوم 

*** 
 ـم وحنن عبريناريح العبِري لكُ

باألطي السنابِك والغبار جوه 
*** 

 ولقـد أتانا من مـقاِل نبينا
ال يكذب صادق قول صحيح 

*** 
 غبــار خيل اللَه يفوال يستوي 

أنف امرئ و دخانُ ناٍر تلهب 
*** 

 هذا كتاب اللَه ينطق بيننا
 ليس الشهيد مبيٍت ال يكذب

  
مام الفضيل بن عياض بالعبادة وجماورة احلرم باللعب فتأمل كيف وصف انشغال اإل

والباطل مقارنةً بتركه للقتال يف سبيل اهللا، هذا مع كون اجلهاد املتحدث عنه فرض كفاية 
 حال القاعدين عن اجلهاد -رمحه اهللا-ال فرض عني، فكيف لو رأى اإلمام ابن املبارك 
 سيصف أعماهلم اليت قعدوا ا عن هذا املتعني انشغاالً بنوافل وتطوعات، مباذا يا ترى

 ؟ ..اجلهاد
 



 

٣٧١ 

 .أن الواجبات العينية تقدم على الواجبات الكفائية: الوجه الثالث
 

وهو الوجه الثالث الذي يتقرر به أن اجلهاد إذا تعني فإنه يقدم على غريه من األعمال، 
 أهِل الطائفة املنصورة، وتقدمي الواجبات العينية على الواجبات الكفائية أصلٌ مقرر عند

وهو من العدل الذي أُمروا به يف أمرهم كله، ومن مث يضعون كل شيٍء موضعه بال 
 . فينالون رضوان اهللا باملسارعة إىل حمابه واجتناب مساخطه،شطط

 
قال الغزايل رمحه اهللا وهو يتكلم عن شروط االشتغال باملناظرة الفقهية، وهي من فروض 

ألول؛ أن ال يشتغل به وهو من فروض الكفايات من مل يتفرغ من فروض ا(: الكفاية، قال
األعيان، ومن عليه فرض عٍني فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن مقصده احلق؛ فهو كذاب، 
ومثاله من يترك الصالة يف نفسه ويتجرد يف حتصيل الثياب ونسجها، ويقول غرضي أستر 

 )عورة من يصلي عريانا وال جيد ثوبا
 

فال يكفي يف كون الشخص مطيعا كون فعله من جنس الطاعات ( :أن قال رمحه اهللاإىل 
 .هـ. ا)مامل يراع فيه الوقت والشروط والترتيب

 
فنص رمحه اهللا على أن من اشتغل بفرص كفاية، مع عدم تفرغه من فرض العني أنه 

 .كذاب، وإن زعم أن قصده احلق
 

 .هاد عند تعينه على غريهالذي يتقرر به تقدمي اجل: الوجه الرابع
 

أن الواجب املضيق يقدم على الواجب املوسع، والفوري يقدم على املتراخي، وما خيشى 
 .فواته على ما ال خيشى فواته

 



 

٣٧٢ 

وقد ذكر القراسي رمحه اهللا وهو يتحدث عن مسألة تعارض الواجبات وما يقدم منها وما 
جيحات، وضابط ما قدمه اهللا تعاىل على أن هذا مبين على معرفة قاعدة يف التر(يؤخر؛ 

غريه من املطلوبات، وهي أنه إذا تعارضت احلقوق قدم منها املضيق على املوسع؛ ألن 
التضييق يشعر بكثرة اهتمام صاحب الشرع مبا جعله مضيقًا وأن ما جوز له تأخريه وجعله 

 بالتعجيل يقتضي موسعا عليه دون ذلك، و يقدم الفوري على املتراخي؛ ألن األمر
األرجحية على ما جعل له تأخريا، ويقدم فرض األعيان على الكفاية؛ ألن طلب الفعل من 
مجيع املكلفني يقتضي أرجحية على ما طُِلب من البعض فقط، وألن فرض الكفاية يعتمد 
عدم تكرر املصلحة بتكرر الفعل، والفعلُ الذي تتكرر مصلحته يف مجيع صوره أقوى يف 

ام املصلحة من الذي ال توجد املصلحة معه إال يف بعض صوره، ولذلك يقدم ما استلز
 .هـ. ا)خيشى فواته على ما ال خيشى فواته، وإن كان أعلى رتبة منه

 
 يتقرر أن اجلهاد إذا تعني فهو مقدم عند أهل الطائفة ؛وذه الوجوه األربعة املتقدمة

 على غريه من الواجبات الكفائية أيا كانت املنصورة على غريه من النوافل، كما أنه مقدم
بال أدىن نزاع، بل ومقدم على غريه من الواجبات العينية عند عدم إمكان اجلمع بينه 

 .وبينها؛ كالصالة والصيام واحلج وغِريها
 

وقد وصف شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا فقه مراتب األعمال بأا حقيقة الدين، 
: جاَءت به الرسل، وبأنه خاصةُ العلماِء ذا الدين فقال رمحه اهللاوحقيقة العمل مبا 

فتفطن حلقيقة الدين، وانظر ما اشتملت عليه األفعال من املصاحل الشرعية واملفاسد، حبيث (
تعرف ما ينبغي من مراتب املعروف ومراتب املنكر حىت تقدم أمهها عند املزامحة، فإن هذا 

ل، فإن التمييز بني جنس املعروف وجنس املنكر وجنس سرحقيقة العمل مبا جاءت به ال
الدليل وغري الدليل يتيسر كثريا، فأما مراتب املنكر ومراتب الدليل حبيث تقَدم عند التزاحم 

رجح أقوى الدليلني فإنه هو خاصة أعرف املعروفني، فتدعو إليه، وتنكر أنكر املنكرين، وت
 .هـ.ا) العلماء ذا الدين

 



 

٣٧٣ 

ني مما سبق أن ااهدين، أهل الطائفة املنصورة، فيما ذهبوا إليه مل يأتوا ببدع من القول يتب
 مطروق، أسالفهم فيه خري أو مستحدث من الفعل كيف ودرم درب مسلوك، وسبيلٌ

من وطئ احلصى من األنبياء واملرسلني والتابعني هلم بإحسان، وهم م يقتدون، وآلثارهم 
 يف الثرى، وهامام يف الثريا، ونفوسهم ترى إراقة دماء احلياة دون إراقة يقتفون، أقدامهم

 .ماء املُحيا
 

ش رحنن أمةٌ ال منوت إال قتالً، فمايل أرى الفُ: "ساروا وحاديهم قولُ الزبري رضي اهللا عنه
 ".قد كثر عليها األموات

 
 : يردد السالك لدرم قولَ األول

 
أُبايل حني أقتلُ م سلماًولست 

 على أي جنٍب كانَ يف اِهللا مصرعي
*** 

 وذلك يف ذاِت اإلله وإن يشأ
 يباِرك على أوصـاِل ِشلٍو ممـزع

  
 

 :أو قولَ اآلخر
 

 لكنين أسألُ الرمحن مغفـرةً
 وضربةً ذات فَرٍغ تقذف الزبدا

*** 
 أو طعنةً بيدي حران مجِهزةً
 حبـربٍة تنِفذُ األحشاَء و الكَِبدا



 

٣٧٤ 

*** 
 حىت يقالَ ِإذا مرُّوا على جتثي
 أرشدك اُهللا ِمن غاٍز وقد رشدا

 
 :أو قولَ اجلمع املبارك

 
 حنن الذين بايعوا حممدا
 .على اجلهاد ما بقينا أبدا

  
فأئمتهم قد أوضحوا هلم احلجة، ورمسوا هلم احملجة، وعبدوا هلم درم، وحذَّروهم ِمن 

دى والرشاد، تقدموهم يف املسري، وسبقُوهم يف الوصول، وقد بنياته، وخطّوا هلم خطة اهل
 . ضربوا هلم موِعد اللقاء مع من وىف دون من نكص

 
} مهنع اللّه ِضياٍن رسم ِبِإحوهعبات الَِّذيناِر واَألنصو اِجِرينهالْم لُونَ ِمناِبقُونَ اَألوالسو

هنواْ عضراخلوف من أن يتخلّفوا عن هذا املوعد ]١٠٠:التوبة [}و فهم خيافون أشد ،
 .غدا ألقى األحبة، حممدا وصحبه: ويفوتهم الوفاء؛ فيحرموا اللقاء، فهاجسهم أبدا

 
 .فأرواحهم يم هناك ال هنا

 
عندكم جسمي معي غري أنَّ الروح 
 فاجلسم يف غربٍة والروح يف وطِن

*** 
 ناس مين أنَّ يل بدنـاًفليعجِب ال

 ال روح فيه، ويل روح بـال بدِن
  



 

٣٧٥ 

وأنى ملن هذا شأم أن يقعدهم ابتالٌء عن النفري، أو تثين عزائمهم حمنةٌ عن اجلهاد؛ بل 
 ]هنا يبكي الشيخ[ :يبادرون ويساقبون ويرددون وهم ينحرون تقدميا لربهان احملبة الصادق

 
  مريرةٌفَلَيتك تحلـو واحلَيـاةُ

 ولَيتك ترضى واَألنام ِغضاب
*** 

عاِمر كينبيين والَّذي ب لَيـتو 
رابخ العـالَمني نيبيين وبو 

*** 
نيفَالكُلُّ ه دالو ِمنك ـحِإذا ص 
 وكُلُّ الَّذي فَوق التراِب تراِب

  
 ضاقت عليهم أنفسهم فتربموا ا وأرادوا إنَّ ااهدين، أهل الطائفة املنصورة، ليسوا بقوٍم

هلا خالصا، أو قوٍم سدت عليهم سبلُ العيش ومنافذُ الرزق، أو أسرى عاهاٍت نفسية 
 !تعشق املوت لذاته، وتسعى له بكل سبيل، وقد رأت الدنيا سوداء مظلمة، كال وريب

 
منهم؛ فشمروا عن ساق  وحقيقةَ املراد ]هنا يبكي الشيخ[ وإمنا هم قوم عرفوا واجبهم،

جج، ليعذروا يف االجتهاد، وسلكوا سبيلَ اجلهاد، ومل يتعللوا بواهي العلل، وساقط احلُ
بل هانت عليهم أنفُسهم يف ذاِت اهللا، وعاينوا العاقبة وأيقنوا ا، فآثروا ، ترك هذا الواجب

 الغايل والرخيص، الباقية على الفانية، واآلجلة على العاجلة، فكان منهم املسارعة لبذل
والنفِس والنفيس، حمبة ملوالهم وتقربا خلالقهم، وقد رأوا أن الدنيا مبا فيها أحقر ِمن أن 

، ]٥٤:املائدة[} يِحبهم ويِحبونه{تقِعدهم عن نيِل حمبة اهللا ورضاه، فمضوا وحاديهم 
يوم ] هنا يبكي الشيخ[صة فجادوا بنفوسهم يوم أن ضن ا الكثريون، وبذلوا دماءهم رخي

 .أن خبل ا املدعون
 



 

٣٧٦ 

ذَِلك فَضلُ اللِّه يؤِتيِه { إمنا هو حمض فضل من اهللا عليهم، ]هنا يبكي الشيخ[ وهذا واهللا
ِليمع اِسعو اللّهاُء وشن يوفضل اهللا هذا ال يوفق له كلُّ أحد؛ فأهلُه هم ]٥٤:املائدة[} م ،
لون على غريهم من العاملني، واهللا أعلم حيث يضع فضله ومنته، املصطفون األخيار، املفض

ِإنَّ اللّه {: فااهدون هم خرية اهللا من خلقه، لبوا نداء خالقهم إلمضاء العقد وتسليم املبيع
 اللِّه فَيقْتلُونَ اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل

ويقْتلُونَ وعداً علَيِه حقّاً ِفي التوراِة واِإلِجنيِل والْقُرآِن ومن أَوفَى ِبعهِدِه ِمن اللِّه فَاستبِشرواْ 
ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكم ِبِه وتعايالَِّذي ب ِعكُمي١١١:التوبة[} ِبب[. 

 
والذي نفس حممٍد (:  القائل-صلى اهللا عليه وسلم-ون املقتدون بسيد اخللق وهم املتأس

ِبيده لوال أن أشق على املسلمني؛ ما قعدت خالف سرية تغزو يف سبيل اهللا أبدا، ولكن ال 
أجد سعةً فأمحلهم، وال جيدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عين، والذي نفس حممد 

 .)سبيل اهللا فأُقتل، مث أغزو فأقتل، مث أغزو فأقتلبيده لوددت أن أغزو يف 
 

 . )إمنا هو بذل الروح وإال فال تشتغل يف الترهات(ورحم اهللا القائل؛ 
 

 ؟..هذه اجلادة فأين السالك... إن أول قدم يف الطريق بذلُ الروح
 

سنبقى حنفر ! يا فالن(: ورحم اهللا الشيخ أبا أنس الشامي يوم أن قال يل يوما مثبتا ومسليا
 ]هنا يبكي الشيخ[). بالصخر حىت نصنع جمدا ألمتنا

 
 قال يل صـاحيب والبني قد حال
 ودمـعي مـرافـق لشهيقـي

*** 
 ما ترى تصنع يف الطريق بعدي؟
 قلت أبكي عليك طول الطريق



 

٣٧٧ 

  
 ]٢١:يوسف[ }واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ{
 
 . هللا رب العاملنياحلمد و
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير تنِظيِم القَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدين

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

٣٧٨ 

 اخلطاب الثالثون

 

رقَاِويٍب الزصعاِهِد أَِبي ميِخ املُجةٌ ِللشكَِلمرقَاِويٍب الزصعاِهِد أَِبي ميِخ املُجةٌ ِللشكَِلم  
  فَرفَرحولَ أَحداِث تلعحولَ أَحداِث تلع

 
  هـ١٤٢٦ شعبان ٨
  م٢٠٠٥ أيلول/سبتمرب ١١

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

احلمد ِهللا معز اإلسالِم بنصره، ومذلِّ الشرِك بقهره، ومصرف األمور بأمره، ومستدرِج 
متقني بفضِله، والصالةُ الكافرين مبكره، الذي قدر األيام دوالً بعدله، وجعل العاقبةَ لل

 .والسالم على من أعلى اُهللا منار اإلسالِم بسيِفه
 

 ؛أمة اإلسالم
 

 ، وأبنائك األبطال يسطرون بدمائهم أمجل صور امللحمات،حديثي إليِك اليوم يتجدد
 حيث مجع عباد الصليب ؛وأروع معاين التضحيات على أرض مدينيت القائم وتلعفر

 ، مستخدمني من األسلحة أشدها فتكاً وتدمريا،ا هلا احلشود وحشدو،ملعركتهم اجلموع
 ، مستعلني بكربيائهم، مستصحبني خيالئهم،ومن الغازات السامة أعظمها أذية وتقتيال



 

٣٧٩ 

 وأراهم من األهوال ما ال ،فأذاقهم اهللا على أيدي أوليائه ااهدين من كؤوس املوت ألوانا
 القائم ال يلوون على شيء جيرون أذيال  فخرجوا من مدينة،ينسونه دهوراً وأزمانا

 . ويلعقون جراحام فـ هللا احلمد أوالً وأخرا،هزميتهم
 
 وأذاقهم ،هم يعاودون الكرة على مدينة تلعفر بعد أن إستعصت عليهم مرات ومرات وها

 يرومون القضاء على ، حتزبوا على هذه املدينة األبية، ومرارة اهلزمية،أسودها طعم الذل
حفيد أبن العلقمي وخادم ( كما صرح بذلك ، متذرعني برد احلقوق إىل أهلها،ينااهد

 الذين ما أخرجوا من تلعفر إال ، قاصداً بذلك أعضاء فيلق الغدر)الصليب إبراهيم اجلعفري
 الذين بلغ فسادهم ، وجلهم من احلرس الوثين والشرطة املرتدين،لكوم عيون للصليبيني
 يف املدائن واحلرية ، وإال فأين هذا الدعي عن حقوق أهل السنة،وإفسادهم مداه يف تلعفر

ال لذنب سوى أم من أهل ،  الذين قتلوا وشرد منهم اآلالف، واجلنوب وغريها،والشعب
 !السنة

 
بل أين حقوق املسلمني الفلسطينيني الذين استبيحت أعراضهم وهجروا من بيوم قسرا 

 !؟ايف بغداد يف البلديات وحيفا وغريه
 
 !وأذنام من الروافض احلاقدين ؟؟  مت هذا إال على أيدي بين صهيونهل
 

 ويوشك الليل أن ، فـالنصر هلذا الدين مهما طال ليل الظاملني،أال صرباً ياأسود تلعفر
رفع فيه راية التوحيدينجلي بفجراً ت،رك والتنديدذل فيه راية الِش وت. 

 
 ؛الرافدينوأما أنتم ياأسود التوحيد على أرض 

 
 ، إن عدوكم اليوم يعيش أسوء أيامه على أرض الرافدين،من رفعتم جبني األمة عاليا يا

هو يستل من   وها، وال يهتدي هلا سبيال؛ ويروم النجاة، وال جيد له طريقا؛يبغي اخلالص



 

٣٨٠ 

 ، وحيفظ له ماتبقى من ماء وجهه، علّه ينقذه من املستنقع الذي غرق فيه،سهامه آخرها
 . ولكن هيهات هيهات،و طاغوت الدستورذلكم ه

 
 أن تنطلي عليها ، وسرت يف عروقها دماء التوحيد،هيهات لنفوس دبت فيها روح اجلهاد

 .أمثال هذه احليل أو تستهويها أمثال هذه اخلدع
 

 ؛أيها ااهدون
 

 ، وال ترفعوا أصابعكم عن الزناد، وانتظوا سالحكم واستعدوا،أال فخذوا حذركم وتأهبوا
 وإننا ، وأزف ختام فصوهلا، فـاملعركة الفاصلة قد أقترب أواا،وارتقبوا حلظة البدء

 ، وإشعال األرض من حتت أقدامهم،عازمون بعون اهللا عما قريب على استئصال شأفتهم
 أهوال ما ذاقوه يف املعارك –إن شاء اهللا تعاىل –ولينسينهم ما جيدونه يف هذه املعركة 

 .ناظرة لقريب وإن غداً ل،السابقة
 

أمحلوا عليهم ف ، بل جـبـنـاء يفرون عند اللقاء،واعلموا أنكم ال حتاربون رجال أشداء
 وال ،سيافهم ساعداوال أل ، فال جيدون لبنادقهم كفا، تطري مبا بقي من ألبام،محلة صادقة

 ، شتتوا مجوعهم، وال تأطركم م شفقة، وال تأخذكم م رأفة،تلحقكم يف عدوكم رقة
 ، ويقضتهم ومنامهم، نغصوا عليهم طعامهم وشرام، ونكسوا صليبهم،وفرقوا صفوفهم

 .فما أعذب املوت يف سبيل تنغيص عيش الظاملني
 

 :إىل أبناء األمة الغراء؛ وهذا نداء
 

 ، وباعدت بينكم وبني ااهدين القفار، وناءت بكم الديار،إلن حبستكم األعذار
 أال فـأنصروهم بسالحكم الذي حتملونه بني ،سكموعجزمت عن نصرة إخوانكم بأنف

 ؛ من حد السيف وضربة احلسام، والذي هو أشد على عباد الصليب،أضلعكم



 

٣٨١ 

 
 ..ءإنه سالح الدعا

 
 . بدعائهم وإخالصهم، وهل تنصرون إال بضعفائكم،وما أدراك ما الدعاء

 
 أزأ بالدعاء وتزدريه،، وما تدري مبا فعل الدعاء

 طيء ولكن،، هلا أمد ولألمد انقضاءسهام الليل ال خت
 
 

 وتوسلوا ، وحتروا أوقات السحر وأزمنة اإلجابة، وأحلوا فيه،أال وجدوا واجتهدوا بالدعاء
 فلعل اهللا يأذن برفع الذل عن ، واقنتوا على الصليبيني يف صلواتكم،إىل اهللا بصاحل أعمالكم

 . وبزوغ فجر العز من جديد،هذه األمة
 

 وتباشري اخلري ، وخمائن الظفر الئحة، وأمارات الفتح ظاهرة،صر باديةوهذه عالمات الن
إمنا هو  ، وإين ألحسب أن ما أصاب أمريكا يف عقر دارها من اإلعصار املدمر،ساطعة

 أو امرأة أنتهك عرضها على أرض ، أو ولد تيتم،بدعوة أب أو أم ثكلى بابن هلما
ألنصرنِك ( وجاء النداء اإلهلي ،ب السماء ففتحت هلا أبوا،أفغانستان أو العراق وغريها

 .)ولو بعد حني
 

 ، والبحر حبرك، واألرض أرضك،اللهم إن السماء مساءك
 ،اللهم عليك بالصليبيني
 ، وأغرق بارجام، ودمر آليام،اللهم أسقط طائرام

 
 وبذلوا يف سبيل ذلك ، قد جادوا حبرب أعدائك بنفوسهم،اللهم إن عبادك ااهدين

 ، وإعالء لكلمتك، نصرة لدينك،هممهج



 

٣٨٢ 

 
 ، وأنزل بعدوهم عذابك ورجزك، وعجل هلم بالفتح املبني،اللهم أنزل عليهم نصرك املؤزر
 ،الذي اليرد عن القوم الظاملني

 
 ،اللهم أرسل على أمريكا عذابك

 ، اللهم دمرها تدمريا،اللهم أشدد وطأتك عليها
 ،ناللهم أرسل عليها األعاصري والزالزل واحمل

 
 ،اللهم أشغلهم بأنفسهم عن املسلمني

 ، وأجعلهم ملن خلفهم عربة وآية،اللهم ال تقم هلم راية
 
 ]٢١:يوسف [}واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ{
 

 .هللا رب العاملني واحلمد
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 لقَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدينأَِمير تنِظيِم ا

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

٣٨٣ 

 اخلطاب احلادي الثالثون

 

  هذَا بيانٌ للناِس و ِلينذَروا ِبِههذَا بيانٌ للناِس و ِلينذَروا ِبِه
 

  هـ١٤٢٦ شعبان ١١
  م٢٠٠٥ أيلول/سبتمرب ١٤

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

ز اإلسالِم بنصره، ومذلِّ الشرِك بقهره، ومصرف األمور بأمره، ومستدرِج احلمد ِهللا مع
الكافرين مبكره، الذي قدر األيام دوالً بعدله، وجعل العاقبةَ للمتقني بفضِله، والصالةُ 

 .والسالم على من أعلى اُهللا منار اإلسالِم بسيِفه
 

:  واهلدف واحد،تنوع املسميات وت، وتتعدد املعارك،متضي األيام وتتواىل األحداث
 )حرب صليبية رافضية ضد أهل السنة(
 

 فكانت هذه اجلرائم ، مع أهواء إخوام الروافض احلاقدين،لقد تالقت مصاحل الصليبيني
 ومرور ،ودياال وسامراء واملوصل ،فمن الفلوجة إىل املدائن؛ واازر يف حق أهل السنة

 .وأخرياً وليس آخراً يف تلعفر ،ائم وغريها والق، وهيت وحديثة وراوة،بالرمادي
 



 

٣٨٤ 

هذه املعركة اليت جاءت يف توقيتها لتغطي على فضيحة عدو اهللا بوش يف تعامله مع ما 
الذي كشف للعامل أمجع  ،)إعصار كاترينا املدمر(وهو ؛ خلفه جندي واحد من جنود اهللا

 بسبب االسترتاف اهلائل ،مقدار العجز الكبري يف مواجهة الدمار الذي أحدثه هذا اإلعصار
 وليعيد إىل األذهان مظاهر التفريق ،لطاقات اجليش األمريكي يف العراق وأفغانستان

 ، وليكشف هشاشة األسس اليت يقوم عليها بنيانه،العنصري بني أفراد الشعب األمريكي
– واآليت أدهي وأمر ، وتفشت عمليات السلب والنهب،انتشرت عمليات الصقل والقتلف

 .- اهللا تعاىلبإذن
 

 ،جاءت هذه املعركة لتكشف النقاب عن ذلك الوجه القبيح حلكومة أحفاد أبن العلقمي
 حيث مت عزل األحياء الرافضية يف املدينة لتجنيبها ،ولتهتك الستر الذي يتوارون خلفه

 يف ، مث ليتم من بعدها شن حرب إبادة شاملة على أحياء أهل السنة،القصف والدمار
  وقد ثبت لنا ثبوت ال مرية فيه،ء على كل مظاهر احلياة يف هذه األحياءخطوة للقضا

 .استخدام الصليبني للغازات السامة يف معاركهم ضد ااهدين
 

 ؛استنطقوهاوهذه مشايف تلعفر دونكم ف ،وإن أنكر ذلك أرباب البيت األسود وأتباعهم
 ومن استطاع من ،ااعن حاالت االختناق والتسمم الكبرية يف صفوف من ضمتهم جدر

أهل السنة الرتوح والفرار من جحيم القصف الصلييب تلقفته يد الغدر من أعضاء فيلق 
 ،عراضهن ألويف النساء انتهاك ، لتعيث يف الرجال تعذيباً وتنكيالً وتقتيال،الغدر وغريه

 .وسلب وسرقة حلليهن وزينتهن
 

 ؛إا حرب طائفية منظمة
 

 . وختم على قلوم، رغمت أنوف من أعمى اهللا أبصارهم وإن،أعدت فصوهلا بإحكام
 

 !؟ فبعتموها بثمن خبس،وحيكم يا علماء أهل السنة أرخصت عليكم دماء أبنائكم



 

٣٨٥ 

 !؟أهانت عليكم أعراض نسائكم
 أما بلغكم أن كثري من أخواتكم العفيفات الطاهرات من أهل السنة يف تلعفر قد ؛ويلكم

 واخوام الروافض ،متألت أرحامهن بنطف الصليبيني وا، وذبح عفافهن،أنتهك عرضهن
 !احلاقدين

 
 ؟؟أين دينكم

 ؟بل أين خنوتكم وغريتكم ومروءتكم
 

  فقلت عالم تنتحب الفتاة ***دخلت على املروءة وهي تبكي
 مجيعاً دون خلق اهللا ماتوا *** فقالت كيف ال أبكي وأهلي

 
 فكيف إذا ما أستقر األمر حلكومة ، يصاولون العدو ويقاتلونه،هذا ومازال ااهدون

 ! وترسخت قواعدهم وأركام،!أحفاد أبن العلقمي وأشتد ساعدهم
 

 !؟ماذا تنتظرون يف أنفسكم
 !؟أحتسبون أنكم بكتابتكم بيان تنديد واستنكار قد جنومت من مساءلة العزيز اجلبار

 
 ! واحلساب عسري،واهللا إن املوقف شديد

 
 ، يتبجح بذكر انتصارام يف تلعفر،الدليمي ال أسعده اهللاهو ذنب الروافض سعدون  ها

 ؟وليت شعري عن أي نصر يتكلم هؤالء اجلبناء
 

 .الذين ال جيرؤ أحدهم على اخلروج من جحره إال وهو حمكم بظهور نساء املاريرت
 



 

٣٨٦ 

 بئس ؟أو يظن هذا اخلائن أن قصف الدور على من فيها من النساء واألطفال يعد نصرا
 !!النصر واهللا

 
 أكثر ،لقد حشدوا يف معركتهم هذه مع الفئة القليلة املؤمنة اليت ال يتجاوز تعدادها املئات

 !؟من عشرة آالف من اجلنود
 

 وهذا إن دل فإمنا يدل على مقدار اخلوف واهللع الذي ،منهم أربعة آالف من الصليبيني
 وهذا ، واألفغان وتراهم يزعمون قتل العشرات وأسر املئات من العرب،أصاب نفوسهم

 وليعرضوا ، فاملدينة خالية من وجود أي من ااهدين العرب،كله حمض كذب وافتراء
 .هؤالء األسرى إن كانوا صادقني

 
 ورضي بأن يكون مطية للصليبيني ، الذي خان دينه وأمته،مث يتوعد هذا الذنب

 : وحنن نقول له،مراء وراوة وسا، بأنه قادم هو وزبانيته حنو األنبار والقائم،والصفويني
 

إن ااهدين بفضل اهللا قد أعدوا لك وجلنودك سيف قاطعاً، وسم ناقعا، ولتسقون بإذن 
اهللا من كؤوس املوت ألوانا، ولتكونن أراضي أهل السنة جبيفكم النتنة وعاء، فتقدموا إن 

 .شئتم أو تأخروا
 

 ؛وهذا نداء ألهل السنة عامة يف العراق
 

 وإن رحى احلرب ، فقد طال رقادكم، واستيقضوا من غفلتكم،أال هبوا من سباتكم
 وإن مل ،للقضاء على أهل السنة مل ولن تتوقف وهي آتية دار كل منكم إال أن يشاء اهللا

 فإا واهللا ، باللحاق بركب ااهدين للدفاع عن دينكم الذب عن أعراضكم،تبادروا
 .احلسرة والندامة ولكن وال ساعة ندم

 



 

٣٨٧ 

 يروج له من خدعة الدستور الدعوات للمشاركة يف االستفتاء عليه من قبل وإياكم وما
 فـ يف ، وباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل،أدعياء أهل السنة الذين خانوا اهللا ورسوله

 جند هؤالء اخلونة يف ،الوقت الذي تنحر فيه رقاب أهل السنة يف تلعفر والقائم وغريمها
 لتحصيل مكاسب هلم يف هذا الدستور )الربزاين والطالباين( أربيل يستجدون أذناب اليهود

 فكانوا أحد أركان املؤامرة الستنقاذ الصليبيني ، هؤالء الذين خانوا األمة من قبل،الشركي
 .يف معركة الفلوجة األوىل

 
 ومن ، وبعد أن تبني للعامل أمجع حقيقة هذه املعركةوبناء على كل ماسبق ذكره،

 :منها فإن تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين قرر مايلي املستهدف احلقيقي 
 

 مبا أن حكومة حفيد أبن العلقمي وخادم الصليب إبراهيم اجلعفري قد أعلنت حرا :أوالً
الشاملة على أهل السنة يف تلعفر ومن بعدها الرمادي والقائم وسامراء وراوة حتت ذرائع 

 إعالن حرب شاملة على الشيعة ؛رر التنظيمإعادة احلقوق والقضاء على اإلرهابيني فقد ق
 فمنكم كان ، أين ما وجدوا وحيث ما حلوا جزاء وفاقا،الروافض يف مجيع أحناء العراق

 ولن تنالكم ،واهللا لن تأخذنا بكم رأفةكم فاالبتداء وأنتم من بادر باالعتداء فخذوا حذر
ن فلتبادر وعلى جناح منا رمحة وأي طائفة تريد أن تنأى بنفسها عن ضربات ااهدي

 وقد أعذر من ؛ وإال فهم يف احلكم سواء،السرعة بالرباءة من حكومة اجلعفري وجرائمها
 .أنذر

 
 من اآلن فصاعدا كل من يثبت انتسابه إىل احلرس الوثين أو الشرطة واجليش أو يثبت :ثانياً

 ،أو حتريقه وليس فحسب بل وهدم مرتله ، فحكمه القتل؛أنه عميل أو جاسوس للصليبيني
 جزاء على خيانته لدينه وأمته وليكون لغريه عربة ظاهرة ،بعد إخراج النساء والذرية منه

 .وعظة زاجرة
 



 

٣٨٨ 

 حاول أبو رغال الدليمي بث الفرقة والشقاق بني ااهدين والعشائر زاعماً أن :ثالثاً
أبناء  ف، وهذا حمض كذب واختالق،شيوخ العشائر هم من طلب منه ايء الستنقاذهم

 وهذه العشائر كان هلا األيادي البيضاء يف نصرة ،العشائر هم أحد أهم ركائز اجلهاد
 بأن كل عشرية أو حزب أو مجعية يثبت ؛ ومع هذا فنحن حنذر العشائر؛اجلهاد وأهله

تورطها وعمالتها للصليبيني وأذنام من املرتدين فوالذي بعث حممد باحلق لنقصدم كما 
 : فما هو إال معسكران، ولنفرقن مجعهم،ولنستأصلن شأفتهمنقصد الصليبيني 

 
 ،معسكر احلق وأتباعه

 .ومعسكر الباطل وأشياعه
 

 . وما حل يف بعض اخلونة يف القائم خري دليل على ذلك،فاختاروا يف أي اخلندقني تكونون
 

 ؛ويف اخلتام
 

 تلعفر لن مير دون  يف،فنقول للصليبيني والروافض الصفويني بأن جرميتكم وفعلكم اجلبان
 .عقاب قاس بإذن اهللا

 
وأين ألحتدى حكومة أحفاد أبن العلقمي وعلى رأسها اجلعفري اوسي وأبو رغال 

 .الدليمي أن خيرجوا من جحورهم من املنطقة اخلضراء ليواجهوا كتائب ااهدين
 

 !أال بئس يف احلياة حياتكم يانساء
 !أال بئس املروءة مروءتكم ياجبناء

 !شباه الرجال وال رجاليا أ
 



 

٣٨٩ 

 واأليام ، أما والذي نفسي بيده أين ألخاطبكم بصوت يقطر دماً؛أو تسمعون أيها األعداء
 .بيننا

 
 ]٢١:يوسف [}واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ{
 

 .واحلمد هللا رب العاملني
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير تنِظيِم القَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدين

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

٣٩٠ 

 اخلطاب الثاين و الثالثون

 

  ::ِسلِسلَةُ محاضراِتِسلِسلَةُ محاضراِت
مذَلَهخ نم مرُّهضال يمذَلَهخ نم مرُّهضال ي  

  

  ::املُحاضرةُ الثاِنيةَ، و ِهي ِبعنواناملُحاضرةُ الثاِنيةَ، و ِهي ِبعنوان
  

))وِلِه أَنفَعسر ةُ اِهللا واِعيطَو ووِلِه أَنفَعسر ةُ اِهللا واِعيطَو اوا لَنلَن ((  
 

  هـ١٤٢٦ شعبان ١٦
  م٢٠٠٥ أيلول/سبتمرب ١٩

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

احلمد ِهللا معز اإلسالِم بنصره، ومذلِّ الشرِك بقهره، ومصرف األمور بأمره، ومستدرِج 
بةَ للمتقني بفضِله، والصالةُ الكافرين مبكره، الذي قدر األيام دوالً بعدله، وجعل العاق

 .والسالم على من أعلى اُهللا منار اإلسالِم بسيِفه
 



 

٣٩١ 

 أما بعد؛
 

فإنّ املتأملَ حلاِل األمِة اإلسالمية اليوم ليتملك قلبه شعور باحلزِن واألسى على ما آلَ ِإليه 
إليها، بعد أن كانت أعز حالُها؛ من تكالُِب أعداِئها عليها، والذلِّة واملهانِة اليت وصلت 

أمةٌ وِجدت لتعلو .. أمةٌ بعثها اُهللا سبحانه وتعاىل لتكونَ خري أمة أخرجت للناس!.. األمم
 ..!لتكونَ يف مقدمة ركِب األمم، ال يف مؤخرها.. وال يعلى عليها

 
 إين تذكـرت والذِّكرى مؤرقة
اهـا أضعنا بأيدينا تليـدجمد 

*** 
 ىل اإلسالِم يف بلٍدأنى اجتهت ِإ

ا جناحاهوصكالطَِّري مقص جتده 
  

 .هذه األمة إمنا اكتسبت عزها ومسوها ورفعتها بقياِمها بأمِر را، وتطبيِقها حلُكِمه
 

  ]١٣٩:آل عمران[} والَ تِهنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ ِإن كُنتم مؤِمِنني{: قال تعاىل
 
 .]١٤١:النساء[} ولَن يجعلَ اللّه ِللْكَاِفِرين علَى الْمؤِمِنني سِبيالً{: قال تعاىلو
 

وهذا الوعد ال يتخلّف يف أي زماٍن أو مكان ما أتى العباد بسببه وشرِطه؛ أال وهو اإلميانُ 
 .هاِد يف سبيِلهباهللا سبحانه وتعاىل، والذي يتحقق بامتثال شرِع اهللا وإعالِء كلمِته، واجل

 
} يعبدونِني لَا يشِركُونَ ِبي شيئاً{: ولكن، ملا غفلَ أبناُء هذه األمة عن وصية اهللا يف قوله

 ].٥٥:النور[
 



 

٣٩٢ 

فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَن تِصيبهم {: وتغاضوا عن التخويِف والتهديد يف قوله
 ].٦٣:النور[} بهم عذَاب أَِليمِفتنةٌ أَو يِصي

 
} فَاستمِسك ِبالَِّذي أُوِحي ِإلَيك{: واونوا باألمر الذي وِكلَ إليهم يف قوله

 ].٤٣:الزخرف[
 

م قَاِتلُوهم يعذِّبهم اللّه ِبأَيِديكُم ويخِزِهم وينصركُم علَيِه{: وتنكّبوا عن جادِة العز يف قوله
 ِمِننيؤٍم مقَو وردِف صشيو *ظَ قُلُوِبِهمغَي ذِْهبي١٥-١٤:التوبة[} و.[ 

 
 ألبسهم عدوهم رداَء الذُل، وأشعرهم شعار اهلوان، وسامهم سوء العذاب، ؛حينها

 . وضامهم بأليِم العقاب، وخيم ظالم الغفلة على هذه األمة، وطال ليل رقاِدها
 

ذه األمة؛ أمةٌ عصيةٌ أبية تأنف الذلَّ وتأىب الضيم، فهي وإن أصاب جسدها اآلالم ولكن ه
وأثخنته اجلراح، إال أنه ال يلبث أن يستجمع قواه، ويستعد للنهوض إيذانا ببزوغ فجِر 

 .اإلسالم وطلوِع مشِس التوحيد من جديد
 

 هذه األمة، بعد أن أدركت وها حنن اليوم أمام صفحٍة جديدة من صفحاِت الصحوِة يف
 ولكن هذه الصحوة صاحب مسريها ،حقيقةَ معركِتها و وعت خمططاِت أعدائها ا

الكثري من الدخل، وعكَّر صفوها الكثري ِمن الدغَل، وهذا مصداق حديث الصاِدِق 
كان (:  كما يف الصحيحني من حديِث حذيفة قال-صلى اهللا عليه وسلم-املصدوق 

 عن اخلري، وكنت أسألُه عِن الشر خمافةَ -صلى اهللا عليه وسلم-ناس يسألونَ رسول اهللا ال
أن يدركين؛ فقلت يا رسولَ اهللا إنا كنا يف جاهليٍة وشر فجاَءنا اهللا ذا اخلري، فهل بعد 

" نعم، وفيه دخن"، قلت وهل بعد ذلك الشر من خري؟ قال "نعم"هذا اخلري شر؟ قال 
 منهم وتنكر"وما دخنه؟ قال قلت يهدونَ بغِري هديي، تعرف فهل بعد ذلك ،"قوم قلت 



 

٣٩٣ 

 قلت يا ،"نعم، دعاةٌ على أبواِب جهنم، من أجام إليها قذفوه فيها"اخلري من شر؟ قال 
 .)"هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا" فقال ،رسول اهللا صفهم لنا

 
اٍس آملهم حال أمتهم؛ فأرادوا النهوض ا، ولكنهم غل إمنا هو من أنزنعم هذا الدخلُ وال
 فبتنا نرى مناهج ؛ اهتدوا، وغِري سبيله سلكوا-صلى اهللا عليه وسلم-بغري هدي نبيهم 

أجنبية غريبة دخيلة على ديننا، فتارة نراهم يف الربملانات الشركية، واالس التشريعية، 
ىل االخنراط يف اجليوش الطاغوتية وضرورة وتارة ينادون بالدميوقراطية، وأخرى يدعونَ إ

املشاركة يف العملية السياسية وكتابة دستور البالد احملاد لدين رب العباد، وأخرى ميدون 
 وأخرى وأخرى يف سلسلة ،حباِل الود بينهم وبني الصليبيني وأذناِبهم من احلكام املرتدين

 .يطولُ ذكرها وسردها
 

بضالِل هذه املناهج وفسادها؛ أشهروا يف وجِه خصوِمهم سالح وإذا ما جوِبه أصحابها 
هذه املصلحة اليت أضحت متكئًا يتكئون عليه لتربير ! إنّ يف ذلك مصلحةَ الدعوة: شبهتهم

 من دين رب م، وإن كان يف هذه املواقف وتلكم التنازالت االنسالخمواقفهم وتنازال
غدت حبق طاغوتا يعبد من دون اهللا سبحانه األرض والسماوات؛ هذه املصلحة اليت 

وتعاىل، وترى أصحاب هذه املصلحة املزعومة ال يتورعون عن نبِز خمالفيهم ومنتقديهم 
بأشنع األلقاب، ونعِتهم بأبشع الصفات، ورمِيهم بعدم فقههم للواقع، وعدِم إملامهم 

 .مبقاصد الشرع
 

؛ أنه ال تزال طائفة من هذه األمة ظاهرين على وقد قضى اُهللا سبحانه وتعاىل قضاًء مربما
 . احلق ال يضرهم من خالفهم وال من خذَهلم حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك

 
وانطالقًا من هذا، أحببت أن أذكر مفهوم مصلحِة الدعوِة عند هذه الطائفة، وكيفية 

اهلُدى ومصابيِح الدجى؛ لعله يكونُ تطبيق أفراِدها هلذا املفهوم مسترِشدا بأقواِل أئمِة 



 

٣٩٤ 

نرباسا تنري درب اهلدايِة ملن زلّت به قدمه، وحاد به عقلُه عن طريِق اهللا القومي وصراِطه 
 .املستقيم

 
إنّ أهلَ الطائفِة املنصورة حيرصونَ غايةَ احلرِص على حتقيِق مصلحِة الدعوة؛ إذ هم مل 

ق هذه املصلحة، ومصلحةُ الدعوِة عندهم تكمن يف ينطلقوا دعاةً إىل اهللا إال ابتغاء حتقي
احلفاِظ على هذه الدعوة بيضاَء نقية من أن يشوبها دخلٌ أو دغل فيؤدوا كما أُنِزلت مل 
يسلب عرضها، ومل يشوه وجهها، وذلك بالتقول على اهللا بغري علم، أو اإلحداث 

ِن للذين ظلموا، فضالً عن التلطخ واالبتداِع يف دينه، أو الترخِص بالباطل، أو الركو
والتدنس بأرجاِس الشرك وأوحاله، فإن فعل ذلك بزعم حتقيق مصلحة الدعوة هو جهلٌ 
مدقع، وهوى متبع، وشبهةٌ راسخة، وشهوةٌ غالبة، فضالً عن كونه ِخدعةَ إبليس، وهو 

اِسها، وخلعها مسلك من مل يرد مصلحةَ الدعوة طرفة عني، وإمنا أراد تدمري الدعوِة من أس
 ...! من جذورها، واستبدالَها بأوهاٍم وظنون، وإن ظن أنه حيسن صنعا

 
وأهلُ الطائفة املنصورة ال خيدعون أنفُسهم حتت زعم حتقيق مصلحة الدعوة توصالً 
 . لتحقيق مصاحلَ خاصة، وحظوٍظ ذاتية، تصبغ وخيلع عليها رداُء الشرعية، تلبيسا ومتويها

 
 الطائفة املنصورة من مصلحة الدعوة تكأة للتنصل والتفلت من القيام كما ال يتخذ أهلُ

بأمر اهللا والقوامة عليه علما وعمالً دعوةً وجهادا إيثارا للسالمة وحبا للدعة، ورغبة عن 
التعرض للبالء يف ذات اهللا، كما يود أحدهم أن لو كان باديا يف األعراب يسألُ عن أخبار 

 .املسلمني
 

غايةُ مصلحِة الدعوة عند أهِل الطائفِة املنصورة؛ القيام بأمِر اهللا على الوجه الذي حيبه بل 
 .ويرضاه، وإن تلفت يف سبيل ذلك األجساد وأُزهقت لتحقيقه األنفس واألرواح

 



 

٣٩٥ 

إن الطائفةَ املنصورة غاياا ربانية، ووسائلُها شرعية، وعندما تنحرف طائفةٌ عن هذه 
نفِسها طرقًا ووسائلَ غري منضبطٍة بالشرع حبجة مصلحة الدعوة؛ فإا اجلادة، وتتخذُ ل

خترج عن حد ورسم و وصف الطائفِة املنصورة حيث فارقتها يف سِريها ومسريها فال 
 .لقاء

 
 سارت مشرقة وسرت مغربا
 شتان بني مشرق ومغرب

  
 :والكالم على مصلحة الدعوة يتمثل يف عدِة حماور

 
 .حتديد حقيقِة مصلحِة الدعوة: احملور األول

 
ما أُِريد ِمنهم من رزٍق وما أُِريد *   ِليعبدوِنوما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإالَّ {:قال اهللا تعاىل
 من فهذا نص؛ ]٥٨-٥٦:الذاريات[} ِإنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوِة الْمِتني* أَن يطِْعموِن

العليِم اخلبري مبنتهى احلصر والقصر على أنه مل خيلِق اخللق إال لتحقيق غاية واحدة وهدٍف 
 .حمدد؛ وهو القيام بعبادته وحده، وأنه سبحانه قد فرغهم لذلك

 
العبادةُ هللا هي الغايةُ احملبوبة له، واملرضية له، اليت خلق اخللق : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

، وا ]٥٦:الذاريات[}  ِليعبدوِنوما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإالَّ{:  قال تعاىلهلا، كما
} اعبدواْ اللَّه ما لَكُم من ِإلَـٍه غَيره{: أرسلَ مجيع الرسل كما قال نوح لقومه

 ولَقَد{: ، وكذلك قال هود وصاحل وشعيب وغريهم لقومهم، وقال تعاىل]٥٩:األعراف[
 نم مهِمنو ى اللّهده نم مهفَِمن واْ الطَّاغُوتِنبتاجو واْ اللّهدبوالً أَِن اعسٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعب

وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإلَّا {: ، وقال تعاىل]٣٦:النحل[} حقَّت علَيِه الضاللَةُ
ِإنَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً {:  وقال تعاىل،]٢٥:األنبياء[}  أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاعبدوِننوِحي ِإلَيِه

 .اهـ) ]٩٢:األنبياء[ }واِحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدوِن



 

٣٩٦ 

 
به  فعلم مما سبق أن مصلحة الدعوة هي يف حتقيق العبودية هللا رب العاملني وفق ما جاء

 وبذلك تتحدد مصلحة الدعوة بصورٍة قاِطعة بعد صلوات اهللا وسالمه عليهم،رسله 
  : يف حتقيق أصلني-صلى اهللا عليه وسلم-مبعثه 

 
 ،إفراِد اهللا وحده بالعبادة -
 . باملُتابعة-صلى اهللا عليه وسلم-وإفراِد رسوله  -
 

أال نعبد إال اَهللا :  أحدمهاومجاع الديِن شيئآن: (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل
ِليبلُوكُم أَيكُم أَحسن {أن نعبده مبا شرع ال نعبده بالبدع؛ كما قال تعاىل : تعاىل، والثاين

أخلصه وأصوبه، قيل له ما أخلصه وأصوبه؟ : قال الفضيلُ بن عياض، ]٧:هود[ }عمالً
بل، وإذا كان صوابا ومل يكن خالصا إن العمل إذا كان خالصا ومل يكن صوابا مل يق: قال

مل يقبل، حىت يكونَ خالصا صوابا، واخلالص أن يكون خالصا هللا، والصواب أن يكونَ 
على السنة، وكان عمر بن اخلطاب يقول يف دعائه؛ اللهم اجعل عملي كله صاحلا، و 

 الذي أرسل اهللا اجعله لوجهك خالصا، وال جتعل ألحد فيه شيئًا، وهذا هو دين اإلسالم
هاهـ) به رسلَه، وأنزل به كتب. 

 
ولذلك؛ كان حتقيق هذين األصلني هو املقصود األصيل للوالية يف اإلسالم على التحقيق، 

والَ تطْرِد {: وليس للوالية من مقصد آخر غريه، ومن روائع ما يدل على هذا قوله تعاىل
 والْعِشي يِريدونَ وجهه ما علَيك ِمن ِحساِبِهم من شيٍء وما ِمن الَِّذين يدعونَ ربهم ِبالْغداِة

الظَّاِلِمني كُونَ ِمنفَت مهدطْرٍء فَتين شِهم ملَيع اِبك٥٢:األنعام[} ِحس[. 
 

صلى اهللا عليه -كنا مع النيب :  قال-رضي اهللا عنه-روى مسلم عن سعد بن أيب وقاص 
 اطرد هؤالِء عنك ال -صلى اهللا عليه وسلم- ستة نفر، فقال املشركون للنيب -سلمو

وكنت أنا وابن مسعوٍد ورجٍل من هذيل وبالل ورجالن لست : جيترئون علينا، قال



 

٣٩٧ 

 ما شاُء اهللا أن يقع، فحدث -صلى اهللا عليه وسلم-أمسيهما، فوقع يف نفس رسول اهللا 
}  تطْرِد الَِّذين يدعونَ ربهم ِبالْغداِة والْعِشي يِريدونَ وجههوالَ{نفسه؛ فأنزل اهللا عز وجل 

 .]٥٢:األنعام[
 

 إمنا مال إىل ذلك طمعا يف -صلى اهللا عليه وسلم-وكانَ النيب : (قال القرطيب رمحه اهللا
نِقصه شيئًا، وال يأصحاب تا؛ إسالمهم وإسالِم قومهم، ورأى أن ذلك ال يفوهلم قدر 

 .اهـ) فمالَ إليه، فأنزلَ اهللا اآلية، فنهاه عما هم بِه من الطرد ال أنه أوقع الطرد
 

فرغم أن إسالم زعماِء الكفِر وقادته مما ال خيتلف يف كونه مصلحة عظيمة للدعوة؛ بل هو 
املسلمني نصر وفتح كبري هلا، ورغم أن مفسدةَ طرِد وإبعاِد هؤالِء النفر املستضعفني من 

مما يظهر ألكثر العقول أا أقل بكثري من مصلحة -عن جملس أولئك الزعماء والقادة 
زعماِء الكفر وقادته، ال سيما مع استرضاِء هؤالء املستضعفني، وإعالمهم بأن هذا اإلجراء 

املصلحةَ م ن أن تلكلغاة إمنا هو إجراء مؤقت ملصلحة الدعوة، إال أن اَهللا سبحانه وتعاىل بي
ال اعتبار هلا إذ جاءت من هذا الطريق، كما بني تعاىل أن حفظَ ديِن هؤالِء النفر 

 . املستضعفني هو املصلحة احلقيقية اليت جيب االهتمام ا، والتعويلُ عليها
 

م {: وبتأمل الوصف الذي علّق عليه املوىل سبحانه هذا احلكم، وهو قولُههبونَ رعدي
اِة ودِبالْغههجونَ وِريدي ِشيسبحانه على النحو الذي ،]٥٢:األنعام[} الْع هندرك أن عبادت 

حيبه ويرضاه هي مصلحة الدعوة اليت يريدها اهللا سبحانه، واليت من أجلها أنزلَ هذا الدين، 
 .وأرسلَ عباده املرسلني

 
يست مسألةَ تنازالت وهذه اآليات السابقة نصوص ظاهرة يف أن مسألة مصلحِة الدعوة ل

يسارع أهل الدعوة لتقدميها للباطل وأهله استرضاء هلم واستجذابا، وإمنا هي مسألة التزام 
بتبليغ تلك الدعوة على الصفة اليت حيبها اهللا ويرضاها، وإن كانت النتيجة إعراض ذوي 

 .القوة واجلاه والسلطان يف مقابِل احلفاِظ على نفٍر قليٍل من املستضعفني



 

٣٩٨ 

 
ما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ولَا و{ عند تفسري لقوله تعاىل -رمحه اهللا تعاىل-قال سيد 

 ]:٥٢:احلج[} نِبي ِإلَّا ِإذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ ِفي أُمِنيِتِه
 
ـَِة امل- بعد الرسل -ولقد تدفع احلماسة واحلرارة أصحاب الدعواِت ( لحـة يف  والرغب

تدفعهم إىل استمالِة بعِض األشخاص أو بعِض العناصر .. انتشـار الدعوات وانتصارها
باإلغضاء يف أول األمر عن شيء من مقتضيات الدعوة حيسبونه هم ليس أصيالً فيها، و 

 .جماراة يف بعض أمرهم كي ال ينفـروا من الدعوة و خياصموها
 

وأساليب ال تستقيم مع موازيِن الدعوِة الدقيقة، وال ولقد تدفعهم كذلك إىل اختاِذ وسائلَ 
مـع منهِج الدعوة املستقيم، وذلك حرصا على سرعِة انتصاِر الدعوِة وانتشـارها، 

ومصلحةُ الدعوة احلقيقية يف استقامتها على " مصلحة الدعوة"واجتـهادا يف حتقيـِق 
ب ال يعلمه إال اهللا، فال جيوز أن النهج دون احنراف قليل أو كـثري، أمـا النتائج فهي غي

حيسب محلة الدعوة حساب هذه النتائج؛ إمنا جيـب أن ميضوا على ِج الدعوة الواضِح 
 .الصريِح الدقيق، وأن يدعوا نتاِئج هذه االستقامة هللا، ولن تكونَ إال خريا يف اية املطاف

 
 صبأمانيهم تلك لينفذَ منـها إىل وها هو القرآن الكرمي ينبههم إىل أن الشيطانَ يترب

صـميم الدعوة، وإذا كان اهللا قد عصم أنبياَءه ورسلَه فلم ميكن للشيطان أن ينفذ من 
خالل رغباِتهم الفطرية إىل دعوم، فغري املعصومني يف حاجٍة إىل احلذِر الشديد من هذه 

الرغبة يف نصرة الناحية، والتحرج البالغ، خيفة أن يـدخل عليهم الشيطان من ثغرة 
 ".. مصلحة الـدعوة"الدعوة واحلرص على ما يسمونه 

 
جيب أن ترتفع من قاموِس أصحاب الدعوات، ألا مزلةٌ، " مصلحة الدعوة"إن كلمة 

 !ومدخلٌ للشـيطان يأتيهم منه، حني يعز عليه أن يأتيهم من ناحية مصلحة األشخاص
 



 

٣٩٩ 

هج الدعوِة نده أصحاب الدعوة وينسون معه مإىل صنٍم يتعب" مصلحة الدعوة"وقد تتحولُ 
إن على أصـحاب الـدعوة أن يستقيموا على جها ويتحروا هذا النهج !.. األصيل

دون التفاٍت إىل ما يعقبه هذا التحري من نتائج قد يلوح هلـم أن فيها خطرا على الدعوة 
 !وأصحاِبها

 
ف عن النهج لسبب من األسباب، فاخلطر الوحيد الذي جيب أن يتقوه هو خطر االحنرا

سواء كان هذا االحنراف كثريا أو قليال، واهللا تعاىل أعرف منهم باملصلحة وهم ليسـوا 
ا مكلفني، إمنا هم مكلفون بأمٍر واحد، أال ينحرفوا عن املنهج، وأال حييدوا عن 

 .اهـ..) الطريق
 

 عن احلق الذي -عليه وسلمصلى اهللا -إنَّ حماوالِت كفار قريش مل تتوقف لصرف النيب 
 .جاء به ليلتقي معهم ولو يف شيء قليل، وذلك بالترغيِب تارة، وبالترهيِب أُخرى

 
 .]٩-٨:القلم[} ودوا لَو تدِهن فَيدِهنونَ*  فَلَا تِطِع الْمكَذِِّبني{: يقولُ اهللا سبحانه

 
ي أَوحينا ِإلَيك ِلتفْتِري علَينا غَيره وِإذاً وِإن كَادواْ لَيفِْتنونك عِن الَِّذ{: وقال تعاىل

-٧٣:اإلسراء[} ولَوالَ أَن ثَبتناك لَقَد ِكدت تركَن ِإلَيِهم شيئاً قَِليالً* الَّتخذُوك خِليالً 
٧٤[. 
 

روا ما توقعوا  فأنك-صلى اهللا عليه وسلم-فكذلك كانوا مع النيب : (قال الشاطيب رمحه اهللا
معه زوالَ ما بأيديهم؛ ألنه خرج عن معتادهم وأتى خبالف ما كانوا عليه من كفرهم 
وضالِلهم حىت أرادوا أن يسترتلوه على وجه السياسة يف زعمهم ليوقعوا بينهم وبينه املآلفة 
نه واملوافقة ولو يف بعض األوقات، أو يف بعِض األحوال، أو على بعض الوجوه، ويقنعوا م

 إال الثبات على -عليه الصالة والسالم-بذلك ليقف هلم بتلك املوافقة واهي بنائهم، فأىب 
لَا * قُلْ يا أَيها الْكَاِفرون {حمض احلق، واحملافظةَ على خاِلِص الصواب وأنزل اهللا تعاىل 



 

٤٠٠ 

ولَا أَنتم عاِبدونَ ما * نا عاِبد ما عبدتم ولَا أَ* ولَا أَنتم عاِبدونَ ما أَعبد * أَعبد ما تعبدونَ 
 دبِديِن* أَع ِليو كُمِدين العداوة ،]٦-١:الكافرون[} لَكُم فنصبوا له عند ذلك حرب 

ورموه بسهام القطيعة، وصار أهل السلم كلهم حربا عليه وعاد الويل احلميم عليه 
 .اهـ) كالعذاِب األليم

 
 .العمل بالشرِع والتمسك به هو عني حتقيق املصلحة: الثايناحملور 

 
 : وهذا مقرر إمجاال من وجهني

 
 أنّ اَهللا مل يشرع هذا الدين إال للعمل به، وابتالء العباد بالتكاليف، واملكلف :الوجه األول

عبد مربوب، فكانت مصلحة االستجابة للتكاليف، والتمسك بالشرع؛ هي أس و رأس 
 من املكلفني، وهي كذلك أس و رأس املصاحل -سبحانه وتعاىل-ملصاحل اليت يريدها اهللا ا

اليت حيققها العبد، والنصوص املقررةُ هلذا األصِل كثريةٌ جدا إذ هو أصلُ اإلسالم ومبناه 
 . وغايةُ التعبد ومنتهاه

 
ضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُونَ لَهم وما كَانَ ِلمؤِمٍن ولَا مؤِمنٍة ِإذَا قَ{: وقد قال تعاىل

 .]٣٦:األحزاب[} الِْخيرةُ ِمن أَمِرِهم ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَاالً مِبيناً
 

فهذِه اآلية عامةٌ يف مجيِع األمور، وذلك أنه إذا حكم اُهللا ورسولُه : (قال ابن كثري رمحه اهللا
شيٍء فليس ألحد خمالفته، وال اختيار ألحد ههنا، وال رأي وال قول كما قال تبارك ب

فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي أَنفُِسِهم {وتعاىل 
وهلذا شدد يف خالِف ذلك فقال ، ]٦٥:ءالنسا[} حرجاً مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليماً

فَلْيحذَِر { وقوله تعاىل ،]٣٦:األحزاب[} ومن يعِص اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَاالً مِبيناً{
أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبِرِه أَن تأَم ناِلفُونَ عخي اهـ) ]٦٣:النور[} الَِّذين. 

 



 

٤٠١ 

فأخرب سبحانه أنه ليس ملؤمٍن أن خيتار بعد قضاِئه وقضاِء : ( قال ابن القيم رمحه اهللا
 .اهـ) رسوله، ومن ختير بعد ذلك؛ فقد ضل ضالال مبينا

 
عن ابن ، ]٦٣:النور[} يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تقَدموا بين يدِي اللَِّه ورسوِلِه{:  قال تعاىل

 ).ال تقولوا خالف الكتاب والسنة (: رضي اهللا عنهما قالعباٍس
 

يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوِت النِبي {: وبنحو اآلية السابقة قال تعاىل
} لُكُم وأَنتم لَا تشعرونَولَا تجهروا لَه ِبالْقَوِل كَجهِر بعِضكُم ِلبعٍض أَن تحبطَ أَعما

 .]٢:احلجرات[
 

فإذا كان رفع أصوام فوق صوته سببا حلبوِط أعماهلم؛ فكيف : (قال ابن القيم رمحه اهللا
تقدمي آرائهم وعقوهلم وأذواقهم وسياسام ومعارفهم على ما جاَء به ورفِعها عليه، أليس 

 .اهـ) ؟..هذا أوىل أن يكون حمبطًا ألعماهلم
 

 -صلى اهللا عليه وسلم-خطّ لنا رسولُ اهللا (: وعن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال
خطًّا، مث خطًّ خطوطًا ميينا ومشاال، مث قال هذه سبلٌ على كل سبيٍل منها شيطانٌ يدعو 

اْ السبلَ فَتفَرق ِبكُم وأَنَّ هـذَا ِصراِطي مستِقيماً فَاتِبعوه والَ تتِبعو{إليه، مث قرأ قوله تعاىل 
 ).]١٥٣:األنعام[ }عن سِبيِلِه

 
ذكر اإلخباِر : (وقد أخرج ابن حبان رمحه اهللا هذا احلديثَ يف صحيحه مث ترجم له بقوله

عما جيب على املرء من لزوم سنته صلى اهللا عليه وسلم، وحفِظِه نفسه عن كلّ من يأباها 
 ).ك يف عينه وزينوهمن أهل البدع وإن حسنوا ذل

 



 

٤٠٢ 

 أن الشريعة إمنا جاءت لتحقيق مصاحل العباد على خري وجٍه وأكمِل صورة :الوجه الثاين
يف الدنيا واآلخرة، فحيثما كان الشرع؛ كانت املصلحة، بل ال مصلحة خبالف الشرع 

 . أبدا؛ ولذا كان التمسك بالشرع هو عني احلرص على حتقيق املصلحة ملن أراد املصلحة
 

 كتابه بأنه هدى وشفاء ورمحة وبشرى وضياء ونور -سبحانه وتعاىل-وقد وصف اُهللا 
 حمصورة يف اتباعه -كل املصلحة-وغري ذلك من األوصاف الدالة على أن املصلحة 

 ،]٢:البقرة[} ذَِلك الِْكتاب الَ ريب ِفيِه هدى لِّلْمتِقني{: والتمسك مبا فيه؛ قال تعاىل
يا أَيها الناس قَد جاءتكُم موِعظَةٌ من ربكُم وِشفَاء لِّما ِفي الصدوِر وهدى {: وقال تعاىل

ِمِننيؤةٌ لِّلْممحروقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما يف حديث ،]٥٧:يونس[} و 
فا كثريا فعليكم فإنه من يعش منكم فسريى اختال (.. :العرباض بن سارية رضي اهللا عنه

قال ابن رجب ؛ )بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجذ
كناية عن شدة التمسك ا، بالنواجذُ ) عضوا عليها بالنواجذ(قولُه : (رمحه اهللا
 .اهـ) واألضراس

 
إنه ليس  (سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و؛وعن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال

شيٌء يقربكم من اجلنة، ويباعدكم من النار إال قد أمرتكم به، وليس شيٌء يقربكم من 
 ).النار ويباعدكم من اجلنة إال قد يتكم عنه

 
فهذه النصوص السابقة كلُّها قاطعة الداللة يف أن هذه الشرعِة املطهرة مل تأِت أصالً إال 

يف أجلِّ صورها وأرفعها، كما تدل تلك النصوص على لتحقيِق مصاِحل العباد يف الدارين 
 .أن املصلحة كل املصلحة هي يف اتباع الشرع والتمسك به

 
الشريعةُ كلها مصاحل، إما تدرأ مفاسدا أو جتلب مصاحل، فإذا : (قال العز بن عبدالسالم

ا حيثك عليه فتأمل وصيته بعد ندائه فال جتد إال خري) يا أيها الذين آمنوا(مسعت اهللا يقول 
أو شرا يزجرك عنه أو مجعا بني احلث والزجر، وقد أبان يف كتابه ما يف بعض األحكام من 



 

٤٠٣ 

املفاسد حثًّا على اجتناب املفاسد، وما يف بعِض األحكام من املصاحل حثًّا على أتياِن 
 .اهـ) املصاحل

 
تعاىل حبجة مصلحة ومن مثّ كان أهل الطائفة املنصورة ال يتألّونَ على اِهللا سبحانه و

الدعوة، وال يقولونَ عليه بغري علم، وذلك أم يوقنون أن الذي أنزلَ هذه الدعوة وأمر 
بتبليغها واحملافظة عليها كما أنزلت هو األعلم بالدعوة ومصلحتها، وأنه سبحانه مل يأمر مبا 

 فحيثما كان أمر به إال حتقيقًا ملصلحِة الدعوة ومصلحة الداعني واملدعوين على السواء،
الشرع كانت املصلحة، وهذا من لوازم اليقني يف صحة هذا الشرع وأحقيته، فالشريعة 

 .كلها مصاحل من رب األرباب لعباده، فيا خيبة من مل يقبل نصحه يف الدنيا واآلخرة
 

صلى -كنا حناِقلُ األرض على عهد رسول اهللا : (فعن رافِع بن خديج رضي اهللا عنه، قال
 فنكريها بالثلث والربع والطعام املسمى، فجاَءنا ذات يوٍم رجلٌ من -وسلماهللا عليه 

أمر كان لنا نافعا، وطواعية اهللا  عن -صلى اهللا عليه وسلم-عموميت فقال انا رسولُ اهللا 
، انا أن حناقل باألرض فنكريها على الثلث والربع والطعام املسمى وأمر ورسوله أنفع لنا

 )عها أو يزِرعها وكره كراءها وما سوى ذلكرب األرض أن يزر
 

عن أمر كان لنا نافعا وطواعية اهللا ورسوله أنفع (فتأمل قول الصحايب رضي اهللا عنه 
، فالصحايب يصرح بأم كانوا يرون ما اهم عنه صلى اهللا عليه وسلم نافعا إال أم )لنا

صلى اهللا عليه -ة هي طاعته  أن املصلح-رضي اهللا عنهم-رغم ذلك تركوه يقينا منهم 
 هو عني املصلحة -صلى اهللا عليه وسلم- واالمتثال ملا جاء به مع القطع بأن أمره -وسلم

 فهو حق؛ وإن أدى ذلك إىل -صلى اهللا عليه وسلم-يف الدنيا واآلخرة فما قال رسول اهللا 
 . تعطيِل وإلغاِء ما قد تستحسنه العقول وتستصلحه

 
إن كتاب اهللا وسنة نبيه مل يتركا يف سبيل اهلداية لقائل ما يقول، : (قال الشاطيب رمحه اهللا

وال أبقيا لغِريمها جماالً يعتد فيه وأن الدين قد كمل والسعادة الكربى فيما وضع والطِربةُ 



 

٤٠٤ 

فيما شرع، وما سوى ذلك؛ فضالل وتان وإفك وخسران، وأن العاِقد عليهما بكلتا 
ثقى، حمصلٌ لكلميت اخلري دنيا وأخرى، وما سوامها فأحالم يديه مستمسك بالعروة الو

 .اهـ) وخياالت وأوهام
 

أما السعي اللتماس املصلحة مبخالفة الكتاب والسنة؛ فهو فعلُ أهل الشك واالرتياب 
 .الذين ابتلوا بضعِف اليقني وهم ال يشعرون

 
 الشريعة قاصرة ال تقوم جعلوا: (وحاهلم مع هذه الشريعة كما يقول ابن القيم رمحه اهللا

) مبصاحل العباد حمتاجة إىل غريها وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة احلق
 .اهـ

 
فكأنّ الذي أنزل هذه الشريعة ال يعلم أحوال الناس وما يصلح هلم وما ال يصلح، وأن 

الذي يعلم السر  -سبحانه وتعاىل-العبد الظلوم اجلهول قد أدرك املصلحة اليت فاتت املوىل 
 ولذا كان التماس -تعاىل اهللا عما يفتريه الظاملون أهل اجلهل واهلوى واالرتياب-وأخفى 

املصلحة مبخالفة الكتاب والسنة جماوزة من العبد لقدره، وتطاوال ملا ال يصلح له مع كونه 
 هو الذي  إذ اهللا-سبحانه وتعاىل-تعديا على مقام األلوهية، ومنازعةً مسجةً للرب اجلليل 

خلق اخللق وهو األعلم مبصاحلهم وما يصلحهم يف كل زمان ومكان؛ فهو سبحانه العليم 
 .م ومبا يصلح هلم

 
 وكم من أمر تظنه ،]١٤:امللك[} أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَِّطيف الْخِبري{: قال تعاىل

قول املفسدة ويكون هو عني العقول املصلحة وهو عني املفسدة، وكم من أمر تظنه الع
املصلحة، والنسبةُ بني علم اهللا سبحانه وتعاىل باملصلحة وعلم العبد ا هي النسبة بني 
 ه هو اخلضوعمربوب ليس له من األمر شيء، وواجب عبد اخلالق واملخلوق، والعبد

 هو عني املصلحة، والطاعة واالمتثال، ال االعتراض واملعارضة مع تيقنه بأن ما شرعه اُهللا له



 

٤٠٥ 

ومن أَضلُّ { وقال سبحانه ،]٥٣:يوسف[} ِإنَّ النفْس َألمارةٌ ِبالسوِء{: فقد قال تعاىل
 .]٥٠:القصص[} ِممِن اتبع هواه ِبغيِر هدى من اللَِّه

 
من يف هذه اآلي إبطالُ أن يتبع أحد ما استحسن بغري برهان : (قال ابن حزم رمحه اهللا

نص أو إمجاع، وال يكونُ أحد أحرص على العباد املؤمنني من اهللا خالِقهم ورازِقهم 
 .اهـ) وباعِث الرسل إليهم، واالحتياط كله إتباع ما أمر اهللا به، والشناعة كلها خمالفته

 
علَم وأَنتم الَ واللّه ي{: وقال كذلك، ]١٤٠:البقرة[ }قُلْ أَأَنتم أَعلَم أَِم اللّه{:  وقال تعاىل
 فهيهات للمصلحة أن تكون يف خالف النص، بل خالف النص ]٢١٦:البقرة[} تعلَمونَ

 . هو عني املفسدة، وإمنا املصلحة ما قرره النص من فعٍل أو ترك
 

والعملُ إذا اشتملَ على مصلحٍة : (وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل كذلك
لشارع حكيم؛ فإذا غلبت مصلحته على مفسدِته شرعه، وإن غلبت ومفسدة فإن ا

كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهو { :مفسدته على مصلحِته مل يشرعه؛ بل ى عنه، كما قال تعاىل
هئاً ويواْ شِحبى أَن تسعو لَّكُم ريخ وهئاً ويواْ شهكْرى أَن تسعو لَّكُم هكُر لَّكُم رش و

 ...)]٢١٦:البقرة[} واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ
 

وهكذا ما يراه الناس من األعمال مقربا إىل اهللا ومل يشرعه اهللا ورسوله فإنه : (إىل أن قال
ال بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإال فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره مل يهمله 

رع؛ فإنه تعاىل حكيم ال يهمل مصاحل الدين، وال يفوت املؤمنني ما يقرم إىل رب الشا
 .اهـ) العاملني

 
 باب ر هذا القول بتقدمي املصلحة على النص كاٍف يف إبطاله، إذ يفتحد تصوولذا فإن جمر
املروِق من الدين واالنسالخ من أحكام الشرع على مصراعيه، هذا فضالً عن فتح باب 

إلحداث واالبتداع والتحكم بالشرع بنحاسة اآلراء وزبالة األفكار واألهواء؛ إذ ال يعجز ا



 

٤٠٦ 

كلُّ مبطٍل عن القول بأنه ينشد املصلحة من باطله الذي جاء به وأحدثه، وقدمه على 
*  مصِلحونَ وِإذَا ِقيلَ لَهم الَ تفِْسدواْ ِفي اَألرِض قَالُواْ ِإنما نحن{: النص، وقد قال تعاىل

 ].١٢-١١:البقرة[} أَال ِإنهم هم الْمفِْسدونَ ولَـِكن الَّ يشعرونَ
 

يف اآلية دليل على : (قال الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن عبد الوهاب رمحهم اهللا مجيعا
وجوب اطراح الرأي مع السنة، وإن ادعى صاحبه أنه مصلح، وأن دعوى اإلصالح ليس 

 .اهـ) ترك ما أنزل اهللابعذر يف 
 

أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم آمنواْ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن {: وتأمل قوله تعاىل
يالش ِريديواْ ِبِه وكْفُرواْ أَن يأُِمر قَدواْ ِإلَى الطَّاغُوِت واكَمحتونَ أَن يِريدي ِلكطَانُ أَن قَب

وِإذَا ِقيلَ لَهم تعالَواْ ِإلَى ما أَنزلَ اللّه وِإلَى الرسوِل رأَيت الْمناِفِقني * يِضلَّهم ضالَالً بِعيداً 
حِلفُونَ فَكَيف ِإذَا أَصابتهم مِصيبةٌ ِبما قَدمت أَيِديِهم ثُم جآؤوك ي* يصدونَ عنك صدوداً 

، فإرادتهم اإلحسان والتوفيق مل تغِن ]٦٢-٦٠:النساء[} ِباللِّه ِإنْ أَردنا ِإالَّ ِإحساناً وتوِفيقاً
 .عنهم فيما وقعوا فيه من الكفر؛ بل كانت هي من أسباِب ذلك

 
 ما أنزلَ أخرب تعاىل عن هؤالء بأم إذا قيل هلم تعالوا إىل: (قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا

اُهللا وإىل الرسول أعرضوا عن ذلك، ومل يستجيبوا للداعي ورضوا حبكم غريه، مث توعدهم 
بأم إذا أصابتهم مصيبة يف عقوهلم وأديام وبصائرهم وأبدام وأمواهلم بسبب إعراضهم 

لَم أَنما فَِإن تولَّواْ فَاع{عما جاء به الرسول وحتكيم غريه والتحاكم إليه كما قال تعاىل 
وِبِهمِض ذُنعم ِببهِصيبأَن ي اللّه ِريدم إمنا قصدوا اإلحسان - ]٤٩:املائدة[} ياعتذروا بأ

والتوفيق، إي بفعل ما يرِضي الفريقني ويوفق بينهما كما يفعله من يروم التوفيق بني ما 
ك أنه حمسن قاصد  وبني ما خالفه، ويزعم بذل-صلى اهللا عليه وسلم-جاء به الرسول 

ما جاء به الرسول وبني كل ما  اإلصالح والتوفيق، واإلميان إمنا يقتضي إلقاَء احلرب بني
خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسٍة و رأي، فمحض اإلميان يف هذا احلرب ال يف 

 .اهـ) التوفيق، وباهللا التوفيق



 

٤٠٧ 

 
:  قال-رمحه اهللا تعاىل-البوشنجي وما أعجب قول اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إبراهيم 

الواجب على مجيع أهل العلم واإلسالم أن يلزموا القصد لإلتباع، وأن جيعلوا األصول (
 غاياٍت للعقول، -صلى اهللا عليه وسلم-اليت نزل ا القرءان وأتت ا السنن من الرسول 

 .اهـ) وال جيعلوا العقول غاياٍت لألصول
 

وهو أنّ املوازنةَ عند إنزال األحكام - على أمٍر هو غاية يف األمهية وهنا ال بد من التنبيِه
الشرعية على أرِض الواقع مما جاء به الشرع وحث عليه وندب إليه، وهذا من الفقه 
الواجب حال تعاطي األحكام الشرعية والتعامل معها، إال أنّ أهل الطائفة املنصورة عندما 

يتقيدون بقاعدة املوازنة هذه فإيف تقدير املصاِحل واملفاسد، م جيعلون الشرع هو املرِجع 
 ه مصلحةً يف شرع اهللا ودينه، واملفسدةُ هي ما ثبتفاملصلحةُ عندهم هي ما ثبت كون

 .كونه مفسدة يف شرع اهللا ودينه ال غري
 

ومن مث فال يتخذ أهل الطائفة املنصورة من شعار فقه املوازنات تكأة هلم لإلحداث 
ِع، والقوِل على اهللا بغري علم، والركوِن إىل الذين ظلموا، وحتليِل احلرام وحترمي واالبتدا

احلالل، والتالعِب باألحكام الشرعية فعل الكثريين ممن قد جعلوا املرجع يف تقدير املصاحل 
واملفاسد إىل عقوهلم وأهوائهم فأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبيل؛ حيث استحسنوا ما 

رع، واستقبحوا ما استحسنه الشرع، مث جعلوا القول باملوازنات حصنا استقبحه الش
يلوذونَ بِه وملجئا يلجئون إليه، و وسيلة لنيل أغراضهم ودرعا يدرءونَ به عن أنفسهم 

 . وسيفًا يشهرونه يف وجه خمالفهم
 

تى يثِْخن ِفي اَألرِض ما كَانَ ِلنِبي أَن يكُونَ لَه أَسرى ح{: وهذا ما دل عليه قوله تعاىل
ِكيمح ِزيزع اللّهةَ واآلِخر ِريدي اللّها وينالد ضرونَ عِريد٦٧:األنفال[} ت[. 

 



 

٤٠٨ 

قال رسول اهللا صلى اهللا  ؛جاء يف سبب نزول هذه اآليات أم ملا أسروا األسارى يوم بدر
يا نيب اهللا، هم : ؟ فقال أبو بكر)ما ترون يف هؤالء األسارى: (عليه وسلم أليب بكر وعمر

بنو العم والعشرية، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى اهللا أن 
: ؟ قلت)ما ترى يا ابن اخلطاب: (يهديهم لإلسالم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أن متكنا فنضرب أعناقهم، ال واهللا يا رسول اهللا، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكين أرى 
فأضرب عنقه، فإن ) نسيب لعمر(فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، ومتكين من فالن 
فهوي رسول اهللا صلى اهللا عليه : هؤالء أئمة الكفر وصناديدها، قال عمر رضي اهللا عنه

 وسلم ما قال أبو بكر ومل يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول اهللا صلى اهللا
يا رسول اهللا، أخربين من أي شيء تبكي : عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، فقلت

أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن مل أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال 
أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ما كَانَ ِلنِبي أَنْ {وأنزل اهللا عز وجل )... رةلقد عرض علي عذام أدىن من هذه الشج
 ].٦٧:األنفال[ }يكُونَ لَه أَسرى حتى يثِْخن ِفي الْأَرِض

 
فدلت هذه اآليات وما ثبت يف سبِب نزوهلا على أن تقدير املصلحة إمنا مرده ملا يشرعه اهللا 

نت هذه العقول هي عقول كباِر ويرتضيه خللقه، خالفًا ملا قد تستحسنه العقول وإن كا
رجاالت هذا الدين علما وعمالً، فكيف مبن دوم ممن ال نسبة بينه وبينهم علما أو 

 .عمالً
 

وال بد هنا من اإلشارِة إىل مسلٍك يتخذ منه الكثريون تكأة لتربير ومترير ما يهوون، وهو 
 قرره أهلُ العلم أن إعمال أن الذي: مسلك االستدالل بالقواعد العامة؛ واجلواب عليه

 باإلمجاع بعدم خمالفة النصوص، فاالجتهاد وفقًا لتلك القواعد اجتهاد القواعِد العامة مقيد
باطل بيقني مىت خالف ما دل عليه النص، بل هو على التحقيق اجتهاد مل يصادف حمالً فال 

غ لالجتهاد يف مورد حمل له، ولذا قرر أهل العلم يف قواعدهم املتفق عليها أنه ال مسا
 .النص



 

٤٠٩ 

 
ومن صوِر اخللط يف قاعدِة املوازنة والترجيح بني املصلحة واملفسدة وفقًا ملعياِر الشرع؛ أنّ 
الكثريين رمبا الموا غريهم على فعل األحسن واألكمل، ومحدوه على فعل األقل؛ لضعف 

الورع ليس يف ترك نظرهم أو إليثارهم ما يظنونه السالمة والورع لضعف فقههم، وإال ف
املشتِبِه باحملرم أو املكروه فقط؛ بل من الورع فعلُ املشتِبه باملستحب أو بالواجب أيضا، 
ومن ذلك ما فعله غالم أصحاِب األخدود حيثُ بذل الغالم نفسه مؤثرا القتلَ على احلياة؛ 

 عليه هو عني إلظهار الديِن ونشِر الدعوة فكان اختياره رضي اهللا عنه للقتل وحرصه
 .مصلحِة الدعوة

 
 .املصلحة كمصدٍر من مصادر األحكام الشرعية: احملور الثالث

 
اتفق أهلُ العلِم قاطبةً على أنَّ املصلحة ليست مصدرا أو دليالً من أدلة األحكام الشرعية 

، وأن تعليل األحكام مبجرد املصلحة ضاللٌ مبني وقولٌ على اهللا بغري علم، واتباع للهوى-
 .قد يفضي بصاحبه للكفر

 
 .]٣:املائدة[} الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم{ :قال تعاىل

 
 .]٣٨:األنعام[} ما فَرطْنا ِفي الِكتاِب ِمن شيٍء{ :وقال أيضا

 
} ِه أَوِلياءاتِبعواْ ما أُنِزلَ ِإلَيكُم من ربكُم والَ تتِبعواْ ِمن دوِن{ :وقالَ جلَّ وعال

 .]٣:األعراف[
 

إال أنّ هناك دائرة ضيقة جدا اختلف أهلُ العلم يف جواِز تعميل األحكام باملصلحة فيها، 
وهي دائرة باألوصاف اليت مل يشهد هلا الشرع باالعتبار أو اإللغاء، وهي ما اصطلح عليه 

 .باملصاحل املرسلة أو االستصالح



 

٤١٠ 

 
ال جيوز إثبات األحكاِم مبجرد االستحسان : (محه اهللا تعاىلقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ر

أَم لَهم شركَاء {واالستصالح، فإن ذلك شرع للدين بالرأي وذلك حرام لقوله تعاىل 
أْذَن ِبِه اللَّهي ا لَميِن مالد نم موا لَهعراهـ) ]٢١:الشورى[} ش. 

 
لُ املذاهب أن املصلحة املرسلة ليست حجة يف دين اهللا، قرر أه: (وقال الشنقيطي رمحه اهللا

 .اهـ) كما أوضحه القراسي يف التنقيح
 

وقولُ البعض بأن الشريعة راعت مصاحل العباد، ولكنها مل تنص على مجيع جزئيات 
املصاحل إىل يوم الدين وإمنا نصت على بعضها؛ هو خلطٌ بني الوقائع واملصاحل، فالوقائع أو 

أو احلوادث هي اجلزئيات املستجدة إىل يوم الدين، واليت نسلم بأن الشريعة مل النوازل 
تأِت بالنص على كل مفردة منها، أما املصاحل اليت تعلل األحكام بناًء عليها فمن شأا أن 
تكون أوصافًا عامة كلية تنتظم حتتها ما شاء اهللا من مفردات أو جزئيات الوقائع أو 

 . ما وقع منها أو ما يستجد إىل يوم الدينالنوازِل أو احلواِدِث
 

 هوما من مصلحٍة حقيقية هنا إال وقد شهد هلا الشرع باالعتبار، فاحلق الذي جيب اعتقاد
هنا؛ أنه ال وجود ملثل هذا النوع من املصاحل اليت مل يشهد هلا الشرع، وإال لزم من ذلك 

وال خيلو األمر هنا من أحد ه، اام الشرع بالنقصان، وعدم الكمال واحلاجة إىل غري
 :احتمالني

 
 أن تكون  هذه املصلحة اليت ذهب العبد إىل تقريرها مصلحة حقيقية فعالً شهد األول؛

الشرع هلا باالعتبار وقررها، غري أن العبد لعدم متام وكمال خربته بالشرع وطرق الداللة 
 .قد اعتربها وقررهاواالستنباط خيل إليه أن الشرع مل يعتربها، يف حني أنه 

 



 

٤١١ 

 أن تكون هذه املصلحة اليت ذهب العبد إىل تقريرها مصلحة موهومة، وليست الثاين؛
 .مصلحة شرعية حقيقية وإن استحسنتها العقول واستصلحتها

 
 .حتقيق التوحيد أعظم املصاحل بإطالق: احملور الرابع

 
نشأهم من العدم من أجلها، وهو من إن حتقيق التوحيد غايةُ الغايات اليت خلق اُهللا اخللق وأ

مث أعظم املصاحل اليت حيبها اهللا ويرضاها من خلقه، كيف وهو سبحانه وتعاىل مل خيلقهم 
 .إال لتحقيقه والقيام به

 
ن ما أُِريد ِمنهم من رزٍق وما أُِريد أَ*  وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن{: قال تعاىل
 .]٥٨-٥٦:الذاريات[} ِإنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوِة الْمِتني* يطِْعموِن 

 
ومعىن اآلية أنه تبارك وتعاىل خلق العباد ليعبدوه وحده ال شريك : (قال ابن كثري رمحه اهللا

تاج له، فمن أطاعه جازاه أمت اجلزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخرب أنه غري حم
 .اهـ) إليهم؛ بل هم الفقراء إليه يف مجيع أحواهلم فهو خالقهم ورازقهم

 
 }وما أُِمرواْ ِإالَّ ِليعبدواْ ِإلَـهاً واِحداً الَّ ِإلَـه ِإالَّ هو سبحانه عما يشِركُونَ{: قال تعاىل

 .]٣١:التوبة[
 

 }ٍة رسوالً أَِن اعبدواْ اللّه واجتِنبواْ الطَّاغُوتولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُم{: وقال تعاىل
 .]٣٦:النحل[
 

ومما يبني أن حتقيق التوحيِد أعظم املصاحل اليت بعثَ األنبياء واملرسلون لتحقيقها واحلفاِظ 
أنّ اهللا سبحانه وتعاىل قد بني أن مجيع األعمال غري املبنية على التوحيد حمبطة -عليها  
 .لة فاسدة كاسدة ال وجود هلا، فهي كعدمها بل أسوأباط



 

٤١٢ 

 
ولَقَد أُوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين ِمن قَبِلك لَِئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك {: قال تعاىل

اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَت٦٥:الزمر [}و.[ 
 

وحيد هي كالسراب الذي ينخدع به كما بني تعاىل أن هذه األعمال غري املبنية على الت
 .الرائي فيحسبه ماًء فإذا جد يف طلبه وجد بني يديه سرابا تتقطع معه النفس حسرة وندما

 
والَِّذين كَفَروا أَعمالُهم كَسراٍب ِبِقيعٍة يحسبه الظَّمآنُ ماء حتى ِإذَا جاءه لَم {: قال تعاىل

جوئاً ويش هِجداِبيالِْحس ِريعس اللَّهو هابِحس فَّاهفَو هِعند اللَّه ٣٩:النور [}د[. 
 

قلت يارسولَ اهللا ابن جدعانَ كان يف اجلاهلية يِصلُ : وعن عائشةَ رضي اهللا عنها قالت
ال ينفعه، إنه مل يقل يوما رب اغفر يل : (الرِحم، ويطعم املسكني، فهل ذاك نافعه؟ قال

؛ واملراد أنه مل يكن موحدا، ولذا مل ينفعه ما جاء به من عمٍل صاحل، )خطيئيت يوم الدين
 .ولو كثر وعظم

 
يا رسول اهللا إن أبا طالب كان : وعن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه أنه قال

نعم، وجدته يف غَمراٍت من النار فأخرجته إىل (حيوطُك وينصرك فهل نفعه ذلك قال 
 .)ضاحضح

 
 والغضب له والذود عنه من أعظم األعمال -صلى اهللا عليه وسلم-ورغم أن نصرةَ النيب 

الصاحلة وأجلها عند اهللا إال أا ملا مل تكن مبنية هنا على التوحيد مل تنفع صاحبها شيئًا، 
 .ومل تصرف عنه دخول النار واخللود فيها

 
نصورة أصلح املصاحل وأعالها، والتفريطُ فيه فتحقيق التوحيد وإقامته عند أهل الطائفة امل

وتضييعه بالتلبس بضده وهو الشرك أفسد املفاسد وأشدها وأعظمها، ولذا كانت مصلحة 



 

٤١٣ 

حتقيِق التوحيد خارجةً متاما عن نطاِق قاعدة املوازنات اليت تكلمنا عليها، إذ ليس هناك 
دم عليه، بل ليس هناك مصلحة على اإلطالق مصلحة أعظم من مصلحة حتقيق التوحيد لتقّ

تدانيه او تقترب منه فضالً عن أن تكون هناك مصلحة جتاوزه وتتقدم عليه، كما أنه ليس 
هناك مفسدة أعظم وأشد من مفسدة تضييع التوحيد، والتفريط فيه بالتلبس بضده من 

فيه أفسد الشرك، فتحقيق التوحيد أعظم مصاحل الدعوة بإطالق كما أن تضييعه والتفريط 
 . املفاسد بإطالق

 
 ما مل يك التوحيد أصالً راسخا
 للعابدين فكل فرع فاسـد

*** 
 أرأيت بنيانا تطـاول أهلــه
 يف رفعه واألس هـار هامد

  
صلى اهللا عليه -وصح أنّ قريشا أرسلَت عتبة بن ربيعة، وهو من ساداا، إىل رسوِل اِهللا 

ي إنك منا حيث علمت من السلطَة يف العشرية واملكان يا ابن أخ:  فأتاه فقال له-وسلم
يف النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمٍر عظيم فرقت به مجاعتهم، وسفهت به أحالمهم، 
وعبت به آهلتهم ودينهم، وكفَّرت به من مضى من آبائهم، فامسع مين أعرض عليك أمورا 

قل يا أبا : (لى اهللا عليه وسلمتنظر فيها لعلك تقبل منها بعضا، فقال له رسول اهللا ص
يا ابن أخي إن كنت إمنا تريد مبا جئت به من هذا األمر ماالً مجعنا لك : ، قال)الوليد أمسع

من أموالنا حىت تكون أكثرنا ماالً، وإن كنت تريد به شرفًا سودناك علينا حىت ال نقطع 
ذا الذي يأتيك رئياً تراه ال أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكًا ملكناك علينا، وإن كان ه

تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك األطباء وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك منه فإنه رمبا غلب 
التابع على الرجل حىت يداوى منه، حىت إذا فرغ عتبة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: أفعل، قال: قال) فاستمع مين(نعم، قال : قال) أفرغت يا أبا الوليد ؟: (يستمع منه قال
ِكتاب فُصلَت آياته قُرآناً * تِرتيلٌ من الرحمِن الرِحيِم  *  حم  *بسم اهللا الرمحن الرحيم{



 

٤١٤ 

، مث ]٤-١:فصلت[ }بِشرياً ونِذيراً فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم لَا يسمعونَ* عرِبياً لِّقَوٍم يعلَمونَ 
صلى اهللا عليه وسلم فيها وهو يقرأها عليه، فلما مسع عتبة أنصت هلا مضى رسول اهللا 

وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يستمع منه، حىت انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 ).قد مسعت يا أبا الوليد ما مسعت فأنت وذاك(وسلم إىل السجدة منها فسجد؛ مث قال 

 
ضالً عن ذات العروض نفسها؛ هي مما يسيل له وال شك أن عشر معشار هذه العروض، ف

-لعاب الكثريين اليوم من احلريصني على مصلحِة الدعوة، ال سيما وقد يقال إن النيب 
 كان بإمكانه بعد أن يستجيب له سادات قريش وزعماؤها، وبعد -صلى اهللا عليه وسلم

أمرهم، وبعد أن يتأكد هو أن يذعنوا له بالسيادة والُملك وبعد أن يسلموا له زمام وقياد 
أن يستخدم هذا كله ويوظفه - من استحكام األمر يف يديه -صلى اهللا عليه وسلم-

لتحقيق مصلحة الدعوة، وهذا بال شك أسهل وأهون من البداية بالدعوة من حيث ال 
شيء، غري أن هذا هو فهم من مل يفهم حقيقة الدعوة، رغم حرصه الشديد على 

 .مصلحتها
 

لفظًا " ال إله إال اهللا"للدعوة أن تسري ولو حلظة واحدة حتت شعار آخر غري فما كان 
ومعىن، فتنفَى العبادة يف أي صورة من صورها عن كلِّ املعبوداِت الباطلة اليت تنازع اَهللا 
سلطانه، ويفرد اُهللا وحده بالعبادة يف كل صورها ومعانيها الظاهرة والباطنة، مع الرباءة من 

 قويا حامسا قاطعا كلَّ أمل املشركني -صلى اهللا عليه وسلم-رك وأهله، ولذا كان رده الش
 .يف صرف الدعوة وحرفها عن جوهرها

 
 :  حني قالت-رضي اهللا عنها-وتأمل بعني البصرية وعني البصر حديثَ أم سلمة 

 
ا، وعبدنا اَهللا ال نؤذى، ملا نزلنا أرض احلبشة جاورنا ا خري جاٍر النجاشي أِمنا على دينن(

وال نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إىل النجاشي فينا رجلني 
جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه 



 

٤١٥ 

 إال أهدوا له هدية، مث منها إليه اُألدم فجمعوا له أدما كثريا، ومل يتركوا من بطارقته بطريقًا
بعثُوا بذلك مع عبد اهللا بن أيب ربيعة بن املغرية املخزومي وعمرو بن العاص بن وائل 
السهمي وأمرومها أمرهم، وقالوا هلما؛ ادفعوا إىل كلِّ بطريق هديته قبل أن تكلموا 

لمهم، النجاشي فيهم، مث قدموا للنجاشي هداياه، مث سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يك
قالت فخرجا فقدما على النجاشي وحنن عنده خبري دار، وعند خِري جار، فلم يبق من 
بطارقته بطريق إال دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي، مث قاال لكل بطريق منهم إنه قد 
صبا إىل بلد امللك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينكم، وجاءوا 

دع ال نعرفه حنن وال أنتم، وقد بعثَنا إىل امللك فيهم أشراف قوِمهم لريدهم إليهم، بدين مبت
فإذا كلمنا امللك فيهم فتشريوا عليه بأن يسلّمهم إلينا وال يكلمهم؛ فإن قومهم أعلى م 
عينا وأعلم مبا عابوا عليهم، فقالوا هلما نعم، مثّ إما قربا هداياهم إىل النجاشي فقبلها 

أيها امللك إنه قد صبا إىل بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين : نهما، مث كلماه فقاال لهم
قومهم، ومل يدخلوا يف دينك، وجاءوا بديٍن مبتدٍع ال نعرفه حنن وال أنت، وقد بعثَنا إليك 
فيهم أشراف قوِمهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم؛ لتردهم إليهم فهم أعلى م عينا 

مبا عابوا عليهم وعاتبوهم فيه، قالت ومل يكن شيٌء أبغض إىل عبد اهللا بن أيب ربيعة وأعلم 
صدقوا أيها : وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كالمهم، فقالت بطارقته حوله

امللك قومهم أعلى م عينا وأعلم مبا عابوا عليهم؛ فأسلمهم إليهما فلريداهم إىل بالدهم 
النجاشي مث قال ال واهللا ال أسلمهم إليهما وال أكاد قوما جاوروين وقومهم، قال فغضب 

 يقول هذان يف أمرهم اونزلوا بالدي واختاروين على من سواي حىت أدعوهم فأسأهلم م
فإن كانوا كما يقوالن أسلمتهم إليهما ورددم إىل قومهم، وإن كانوا على غري ذلك 

- قالت مثّ أرسل إىل أصحاب رسول اهللا منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروين،
 فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا مث قال بعضهم لبعض ما -صلى اهللا عليه وسلم

صلى اهللا عليه -منا وما أمرنا به نبينا تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول واهللا ما عِل
قفته فنشروا  كائن يف ذلك ما هو كائن، فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أسا-وسلم

مصاحفهم حوله سأهلم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا يف ديين 
: وال يف دين أحد من هذه األمم؟ قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أيب طالب فقال له



 

٤١٦ 

كنا قوما أهلَ جاهلية نعبد األصنام ونأكل امليتة، ونأيت الفواحش، ونقطع ! أيها امللك
ونسيُء اجلوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حىت بعث اهللا إلينا األرحام، 

رسوال منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إىل اهللا لنوحده ونعبده وخنلع ما 
كنا نعبد حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان، وأمرنا بصدق احلديث، وأداء 

وار، والكف عن احملارم والدماء، وانا عن الفواحش، األمانة، وصلة الرحم، وحسن اجل
وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف احملصنة، وأمرنا أن نعبد اهللا وحده ال نشرك به 
شيئا، وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور اإلسالم فصدقناه وآمنا به واتبعناه 

به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل على ما جاء به فعبدنا اهللا وحده فلم نشرك 
لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لريدونا إىل عبادة األوثان من عبادة اهللا، وأن 
نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبني 

، ورغبنا يف جوارك ورجونا أن ال نظلم ديننا خرجنا إىل بلدك واخترناك على من سواك
عندك أيها امللك، قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن اهللا من شيء؟  قالت 

، قالت هيعصفقال له جعفر نعم، فقال له النجاشي فاقرأه علي فقرأ عليه صدرا من ك
ني مسعوا فبكى واهللا النجاشي حىت أخضل حليته وبكت أساقفته حىت أخضلوا مصاحفهم ح

ما تال عليهم، مث قال النجاشي إن هذا واهللا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة انطلقا فواهللا ال أسلمهم إليكم أبدا وال أكاد، قالت أم سلمة فلما خرجا من عنده 
قال عمرو بن العاص واهللا ألنبئنهم غدا عيبهم عندهم مث أستأصل به خضراءهم، قالت 

د اهللا بن أيب ربيعة وكان أتقى الرجلني فينا ال تفعل فإن هلم أرحاما وإن كانوا فقال له عب
  منقد خالفونا، قال واهللا ألخربنه أم يزعمون أن عيسى ابن مرمي عبد، قالت مث غدا عليه

الغد، فقال له أيها امللك إم يقولون يف عيسى ابن مرمي قوال عظيما فأرسل إليهم فاسأهلم 
 فيه، قالت فأرسل إليهم يسأهلم عنه قالت ومل يرتل بنا مثله فاجتمع القوم عما يقولون

فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون يف عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول واهللا فيه ما قال اهللا 
 كائنا يف ذلك ما هو كائن فلما دخلوا عليه -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللاوما جاء به 

عيسى ابن مرمي فقال له جعفر بن أيب طالب نقول فيه الذي جاء به قال هلم ما تقولون يف 
 هو عبد اهللا ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إىل مرمي -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا



 

٤١٧ 

العذراء البتول، قالت فقال النجاشي  ما عدا عيسى ابن مرمي ما قلت، فتناخرت بطارقته 
م غرم مث اهللا اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي من سبكُحوله حني قال ما قال، فقال وإن خنرمت و

م غرم، فما أحب أن يل جبالً ذهب وأين آذيت رجال منكم،  ردوا عليهما من سبكُ
هدايامها فال حاجة لنا ا فواهللا ما أخذ اهللا مين الرشوة حني رد علي ملكي فآخذ الرشوة 

 عنده مقبوحني مردودا عليهما ما فيه، وما أطاع الناس يفَّ فأطيعهم فيه، قالت فخرجا من
 ).جاءا به وأقمنا عنده خبري داٍر مع خري جار

 
فهذا احلديث حديثٌ عظيم القدر كبري الشأن مليء بالفوائد اجلليلة، واليت من أبينها؛ أنّ 
قضية التوحيد لدى الصحابة الكرام وإن اشتد ضعفهم وعظم تكالب اجلاهلية عليهم 

ا ما موضع مساومة أو موازنة بغريها من جلب مصلحة وإن وقهرها هلم مل تكن يوم
 .عظمت، أو دفع مفسدة وإن اشتدت

 
ومما يدل أيضا على أن مصلحة حتقيق التوحيد ال توزن بغريها من املصاحل من جلب نفع 

صلى اهللا عليه -أو دفع ضر؛ ما جاء يف قصة إسالم ثقيف، وقد كانوا سألوا رسول اهللا 
- ال يهدمها ثالث سنني، فأىب رسول اهللا -وهي الالت-الطاغية  أن يدع هلم -وسلم

 ذلك عليهم، فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأىب عليهم، حىت سألوا -صلى اهللا عليه وسلم
شهرا واحدا بعد مقدمهم، فأىب عليهم أن يدعها شيئًا مسمى، وإمنا يريدون بذلك فيما 

م ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يروعوا يظهرون أن يسلَموا بتركها من سفهائه
 إال أن يبعث -صلى اهللا عليه وسلم-قومهم دمها حىت يدخلهم اإلسالم؛ فأىب رسول اهللا 

 .أبا سفيان بن حرب واملغرية بن شعبة فيهدماها
 

 تلك املصاحل اليت أشار ا وفد ثقيف ليترك هلم ا -صلى اهللا عليه وسلم-فلم يعترب النيب 
م الالت من خوفهم من سفهاء قومهم وإرادم تأليف قومهم وعدم ترويعهم حىت طاغيته

يدخلوا اإلسالم، هذا باإلضافة لكوم حدثاء عهد بإسالم فيحتاجون إىل التأليف حىت 
 .يتمكن اإلميان من قلوم فال يرتدوا



 

٤١٨ 

 
ة اليت رخص  ومل يستثن اهللا تعاىل من ذلك غري حالة اإلكراه امللجئ؛ فهي احلالة الوحيد

فيها الشارع يف إظهار الشرك والكفر عند حتقق شروطها، وحىت يف حالة اإلكراه امللجئ 
فإن اإلمجاع منعقد بغري تردد على أن األخذ بالعزمية هنا أفضل وأحب إىل اهللا، وكل هذا 

 .تعظيما هلذا األمر، وتنويها خبصوصيته
 

ر فاختار القتل أنه كفى أن من أكره على الوكلهم أمجعوا عل: (قال ابن بطال رمحه اهللا
 .اهـ) أعظم أجرا عند اهللا ممن اختار الرخصة

  
وخنتم الكالم يف بيان أن حتقيق التوحيد نفيا وإثباتا أعظم املصاِحل بإطالق، وأن دعوى 
حتقيق مصلحة الدعوة باالستهانة بأمر التوحيد والتلبس بضده من الشرك هو عني الفساِد 

ألرض، بل هو أساس كل شر وفساد؛ بكالٍم نفيس لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف قوله يف ا
والَ تفِْسدواْ ِفي اَألرِض بعد ِإصالَِحها وادعوه خوفاً وطَمعاً ِإنَّ رحمت اللِّه قَِريب {: تعاىل

ِسِننيحالْم ن٥٦:األعراف[} م[. 
 

ملفسرين ال تفسدوا فيها باملعاصي، والداعي إىل غِري طاعة اهللا قالَ أكثر ا: (قال رمحه اهللا
بعد إصالح اهللا إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إىل طاعة اهللا مفسد؛ فإن عبادة 
غري اهللا والدعوةَ إىل غريه والشرك به هو أعظم الفساد يف األرض، بل فساد األرض يف 

ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبما { :خمالفة أمره، قال اهللا تعاىلاحليقة إمنا هو الشرك باهللا و
 ومن تدبر أحوالَ العامل وجد كل صالٍح يف األرض ]٤١:الروم[} كَسبت أَيِدي الناِس

، وكلُّ شر يف العامل -صلى اهللا عليه وسلم-فسببه توحيد اهللا وعبادته، وطاعةُ رسوله 
صلى اهللا عليه -بالٍء وقحط وتسليط عدو وغري ذلك؛ فسببه خمالفةُ الرسوِل وفتنٍة و
 .اهـ)  والدعوة إىل غري اهللا-وسلم

 



 

٤١٩ 

 أن جيعل فيما سقناه من نور الوحيني، وأقواِل أهل العلم حياةً -سبحانه وتعاىل-نسألُ اهللا 
لألمة مناهج دخيلةً لنفوِس أولئك الذين مادت م األهواء، وماجت م الفنت؛ فأفرزوا 

عليها، وسلكوا ا سبالً نأت ا عن طريق العبودية وجادِة التوحيد حبجة مصلحة الدعوة 
 .تارة، وضغط الواقع أخرى

 
فدعوا إىل املشاركة يف جرمية كتابة الدستور الشركي، وجوزوا االنتساب إىل اجليش 

 .الح الشرك والباطلواحلرس الوثين؛ لتضجع دعوة التوحيِد واحلق وتنحر بس
 

لكن هيهات؛ هيهات ألمٍة بزغ فجر توحيدها، وسطع ضياُء جمِدها، وأشرق مشس عزها 
أن يثِنيها عن السري يف طريقها أمثالُ هذه املواقف، أو يصدها عن املضي يف درا أمثالُ 

 .هذه الدعوات
 
 ]٢١:يوسف [}لناِس الَ يعلَمونَواللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر ا{
 

 .و احلمد هللا رب العاملني
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير تنِظيِم القَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدين

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

٤٢٠ 

 اخلطاب الثالث و الثالثون

 

  ::ِسلِسلَةُ محاضراِتِسلِسلَةُ محاضراِت
  همهمال يضرُّهم من خذَلَال يضرُّهم من خذَلَ

  

  ::املُحاضرةُ الثاِلثَة، و ِهي ِبعنواناملُحاضرةُ الثاِلثَة، و ِهي ِبعنوان
  

  ))القَاِبضونَ على اجلَمِرالقَاِبضونَ على اجلَمِر((
 

  هـ١٤٢٦ شعبان ٢٧
  م٢٠٠٥ أيلول/سبتمرب ٣٠

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

مره، ومستدرِج احلمد ِهللا معز اإلسالِم بنصره، ومذلِّ الشرِك بقهره، ومصرف األمور بأ
الكافرين مبكره، الذي قدر األيام دوالً بعدله، وجعل العاقبةَ للمتقني بفضِله، والصالةُ 

 .والسالم على من أعلى اُهللا منار اإلسالِم بسيِفه
 



 

٤٢١ 

 أما بعد؛
 
ا ال شك فيه أن الواقع هو الوعاء الذي تتجمع فيه الفنت و احملن املتعددة من شبهات و مفِم

ابتالءات على اختالف صنوفها و أشكاهلا، يف مواجهة أهل الطائفة املنصورة، شهوات و 
 .لفتنتهم عن القيام بأمر اهللا، علما و عمالً، دعوة و جهادا

 
 به أن للواقع ِملَّسو ال شك أن هذه الفنت و احملن ال تدفع بغري الصرب و اليقني، و من املُ

 ضغطًا شديدا على كاهل كل من يريد ،ة هللا وحده القائم على غري قاعدة العبودي؛اجلاهلي
القيام بأمر اهللا، حيث املسافة الشاسعة و اهلوة الواسعة بني أمر اهللا و الواقع، و هذا مع 
احلرب الضروس اليت تشن لكل من نصب نفسه هلذه املهمة العظيمة من ِقبل أركان هذه 

 : و بآخر، و هماجلاهلية و العناصر املتعددة املشاركة فيها بوجٍه أ
 

 و ما يف أيديهم من إمكانات و قدرات فائقة للفتنة طواغيت األرض؛ أهل احلكم،: أوالً
 .رغبا و رهبا

 
 اخلسيس، و ظ الذين اشتروا احلياة الدنيا باآلخرة، و رضوا باحلعلماء السوء؛: ثانيا

ل العباد و فتنتهم لقيمات الذل و العار اليت يلقيها إليهم الطاغوت من فتات موائده إلضال
 .عن أمر اهللا

 
  و أحبار سوء و رهباا *** و هل أفسد الدين إال امللوك

  
 
 على اختالف بدعهم و تعدد أهوائهم، و ذلك أن ؛أهل األهواء و طوائف البدعة: ثالثاً

اإلتباع الصادق يكشف زيف ما هم عليه، و يفضح ضالهلم و إضالهلم، و من مث يعلنوا 
كل من أراد رد الناس إىل األمر األول، و هم يف هذا السبيل ال يستحيون من حربا على 



 

٤٢٢ 

التحالف مع الطواغيت و علماء السوء، لتكوين جبهة واحدة مشتركة، لصد الناس 
 .وفتنتهم عن دينهم

 
 أتبلع كل ناعق، و وقود كل فتنة، ممن مل يستضيئوا بنور ؛العوام من اهلمج الرعاع: رابعاً

يركنوا إىل ركن وثيق، فهمهم األكرب إشباع غرائزهم و قضاء شهوام و نيل العلم، و مل 
 .لذائذهم، ال يعرفون للحياة معىن غري هذا، و بئست احلياة

 
و من الطبيعي أن يكون هؤالء يف خندق الطاغوت و حلفه، وأن يكونوا هم قطيعه الذي 

 .م بأمر اهللا و الثبات عليهيقوده حيث شاء، و عصاته اليت يبطش ا بكل من أراد القيا
 

و هؤالء أصناف شىت مجعهم حب الدنيا، و ألّف بينهم التعلق بزينتها و شهواا من جاه 
و منصب و نساء و مطعم و مشرب و غريها من حظوظها الفانية، و رحم اهللا اإلمام ابن 

 ظهر هلم و الناس يف زماننا هذا أسراب كالطري، يتبع بعضهم بعضا، لو: (بطة، حيث قال
خامت األنبياء، أو من يدعي  من يدعي النبوة مع علمهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

 .انتهى كالمه). الربوبية لوجد على ذلك أتباعا و أشياعا
 

و إذا كان كالمه رمحه اهللا عن زمانه، فهل يستغرب على أهل عصرنا إال من رحم اهللا 
 .اربة احلق و أتباعهالوقوف يف صف الباطل و أشياعه حمل

 
و يساهم يف هذا الواقع و يكرسه فتنة هي أشد على الكثريين مما سبق، و هي ممن عرف 
احلق أو قام بشيء منه، و لكنه عجز عن القيام به كامالً، و على الوجه الذي حيبه اهللا و 
يام يرضاه، لسبٍب أو آلخر، فراح ينشر الشبهات و األراجيف، لتثبيط كل من أراد الق

بأمر اهللا على الوجه الذي يرضيه سبحانه، ليسلم له حاله، و تبقى له مكتسباته، و إمنا 
كانت هذه الفتنة أشد و ضررها أعظم، ملا ميثله التلبيس و التدليس من خصوصية يف 

و ال ينفق : (إخفاء احلق و صد الناس عنه، و رحم اهللا شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال



 

٤٢٣ 

و ذا الترتيب العجيب و التمازج الشديد، )  إال بشوب من احلقالباطل يف الوجود
 : أضحى األمر كما قال القائل

 
 فيها يباع الدين بيع مساِح  ***  و لتشهدن بكل أرض فتنة
 و هوى النفوس و حقدها املذحاِح  ***   يفىت على ذهب املعز و سيفه

  
 بأمر اهللا، حيث يشعر هؤالء أن و هكذا يضغط الواقع على الكثريين ممن يسعون للقيام

كل من حوهلم خيالفهم يف ما هم عليه، بل و ينابذهم على ذلك بكل ما يستطيع، فهم 
يسريون يف طريق موحشة، ال معني فيها و ال أنيس، و اجلميع حوهلم يدعوهم ليساملوا أو 

عاوى و يداهنوا أو يقفوا موقفاً و سطاً و يلتقوا مع اجلاهلية يف منتصف الطريق، بد
 .شعارات معلومة مشهورة

 
و تزداد الفتنة و تعظم البلية، عند صبغ هذه الدعاوى بصبغٍة شرعية، و خترجيها خترجياً 
فقهياً، يعتمد الوسطية و ينبذ و حيارب التشدد، فتنهال االامات من خمتلف املستويات 

رهاب فضالً عن على من يريد القيام بأمر اهللا متهمني إياه بالتطرف و الغلو بل باإل
اخلارجية، ليجد العبد نفسه حماصرا بدائرة حمكمة من االامات و اإلدانات، و اليت ال 
ينقصها التدليل الشرعي، تصم مسامعه صيحاا، من كل حدب و صوب مناديةً عليه 
ببطالن ما هو عليه، و مروقه عن الطريق القومي، و حيدته عن الصراط املستقيم، و بعده 

دين، و خمالفته للعاملني أمجعني، و اهلدف هو الضغط على العبد ليتجنب االنتساب عن ال
للحق يف خاصة نفسه، فضال عن دعوة اآلخرين إليه، و من مث التنازل و التراجع و النكول 

 .و النكوص عن أمر اهللا، و مسايرة الواقع القائم
 

كيف بك إذا بقيت إىل : (ال أنه ق– رمحه اهللا -و قد جاء عن اإلمام الفضيل بن عياض 
زمان شاهدت فيه أناسا ال يفرقون بني احلق و الباطل و ال بني املؤمن و الكافر و ال بني 



 

٤٢٤ 

انتهى )  ينكرون منكرا الاألمني و اخلائن و ال بني اجلاهل و العامل و ال يعرفون معروفًا و
 .كالمه

 
هللا و إنا إليه راجعون، فإنا قد بلغنا فإنا : (- معلقًا على قول الفضيل –قال اإلمام ابن بطة 

ذلك و مسعناه و علمنا أكثره و شاهدناه، و لو أن رجالً ممن وهب اهللا له عقالً صحيحا، 
و بصرا نافذًا، فأمعن نظره و ردد فكره، وتأمل أمر اإلسالم و أهله، و سلك بأهله الطريق 

األشهر من الناس قد نكصوا على األقصد و السبيل األرشد، لتبني له أن األكثر و األعم و 
أعقام، و ارتدوا على أدبارهم، فحادوا عن احملجة و انقلبوا عن صحيح احلجة، و لقد 
أضحى كثري من الناس يستحسنون ما كانوا يستقبحون، و يستحلون ما كانوا حيرمون، و 

 .انتهى كالمه). يعرفون ما كانوا ينكرون
 

ة، هي إشارة جلية إىل فتنة ضغط الواقع، حيث ينضغط و اجلملة األخرية من كالم ابن بط
الكثريون بضغط الواقع و من خالل طوق اجلاهلية احملكم و الذي حييط بالعبد من كل 
مكان إحاطة السوار باملعصم، فيسعون و قد انكسرت قلوم و هزمت نفوسهم و ناحت 

ن أنفسهم، بل و التربؤ هم، حتت مطارق هذا الضغط العنيف لنفي تلك االامات علكواه
منها و من أصحاا و إظهار أم أصحاب منهج مغاير، يقوم على االعتدال و الواقعية و 
الوسطية و ينبذ التشدد و املثالية اخليالية، و يلتقي مع الواقع القائم، فال حياربه أو يسعى 

من هذا الواقع و إىل استبداله و إمنا هو اإلصالح الرقيق و التغيري السلمي الذي ينطلق 
يسايره، و يرجع إليه ال غري، و هم يف سبيل ذلك يتكيفون يف كل قالب، و يتطاوعون 

 .لكل ضاغط
 

و هلذا املنهج االزامي التلفيقي سلسلة أليمة من املفردات و املظاهر املتعددات و اليت 
سجام مع هذا جيمعها كلها كوا إفرازات ضغط الواقع اجلاهلي، فمحاولة االلتقاء و االن

الواقع و مسايرته و عدم الظهور مبظهر اخلارج عليه هو مصدر هذه السلسلة من املفردات 



 

٤٢٥ 

مات و القطعيات الثابتة بالكتاب كَّحو مرجعيتها، و إن كان ذلك على حساب تطويع املُ
 .و السنة و اإلمجاع هلذا الواقع بل و التجاسر على إدعاء النسخ فيها

 
عضهم يف جتاسر و جرأة على دين اهللا، حيار فيها العقل السليم، من و من ذلك ما قرره ب

أن أحكام أهل الذمة قد نسخت كليا و جزئيا، مبا يعرف اليوم بأحكام املواطنة، و مهما 
قيل حول هذه السلسلة األليمة من املفردات و املظاهر تربيرا أو تفسريا، فليس ألصحاا 

 .نصورة أبدامن موقع يف صفوف الطائفة امل
 

و من أخطر نتائج الوقوع يف هذه الفتنة، هو استمراء املنكر و اعتياده، حىت قد يزول 
إنكاره بالكلية من القلب نتيجة هذه املسايرة املنهجية للواقع و اليت تؤدي إىل استمراء 
ا املنكر و الرضا به، بل قد يستقر يف القلب استحسانه و اإلنكار على من أنكره، إذ كل م

انضغط العبد و تراجع للوراء خطوة بفعل ضغط الواقع، ازداد استعداده لالنضغاط و 
التراجع خطوات، و ما يزال به هذا النهج، حىت يصبح االنضغاط للواقع و التراجع و 
التنازل له خلقًا و دينا للعبد، و تضعف لديه إرادة الثبات بصورة مستمرة حىت تتالشى 

ابلية التامة للتنازل و التراجع عن كل شيء و أي شيء بسهولة و متاما، و تصري لديه الق
 .يسر

 
االحنراف الطفيف يف أول الطريق ينتهي إىل االحنراف الكامل يف : (- رمحه اهللا -قال سيد 

اية الطريق، و صاحب الدعوة الذي يقبل التسليم يف جزٍء منها و لو يسريا، ال ميلك أن 
). ة، ألن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إىل الوراءيقف عند ما سلّم به أول مر

 ].٧٥-٧٣آية / اإلسراء / يف ظالل القرآن [انتهى كالمه 
 

و قد تتعاظم فتنة ضغط الواقع، و تستفحل يف نفوس البعض، حىت تكون سببا يف الوقوع 
تنة كانت السبب يف الكفر و الشرك الصراح، و قد أعلمنا اهللا سبحانه و تعاىل أن هذه الف



 

٤٢٦ 

الرئيس يف وقوع الكثريين يف الكفر و الشرك، رغم ما قام لديهم من العلم بل و اليقني يف 
 .صحة و صدق ما جاء به األنبياء و الرسل

 
ما سِمعنا ِبهذَا ِفي {:  أم قالوا ردا عليه- عليه السالم –قال تعاىل حكاية عن قوم نوح 

ِلنيا الْأَواِئن٢٤:املؤمنون[} َآب.[ 
 

قَالُوا أَِجئْتنا ِلنعبد اللَّه وحده ونذَر ما كَانَ يعبد {: وحكى اهللا تعاىل عن قول هود قوهلم له
 ].٧٠:األعراف[} َآباؤنا

 
ا أَنْ نعبد قَالُوا يا صاِلح قَد كُنت ِفينا مرجوا قَبلَ هذَا أَتنهان{: و قال تعاىل عن قوم صاحل

 ].٦٢:هود[} ما يعبد َآباؤنا
 

فنظائر هذه اآليات يف القرآن كثرية معلومة وكلها مصرحة أن العبد قد خيرج من احلق إىل 
الباطل خضوعا لضغط الواقع و مسايرة للناس و ملا هم عليه، حيث للجموع و احلشود 

 ؛فوظ سطوة قوية و هيبة يف نفوس الكثريينالغفرية و العادة املتأصلة و اإلرث املتداول احمل
 .تدفعهم ملخالفة احلق و موافقة الباطل و اإلذعان له

 
 كان يشري إىل فتنة ضغط –رضي اهللا عنه-و كأن حذيفة صاحب السر و خبري الفنت 

أن يؤثروا ما يرون على ما : أخوف ما أخاف على الناس اثنتان: (الواقع تلك، حني قال
 ) .ضلوا و هم ال يشعرونيعلمون، و أن ي

 
أما أهل الطائفة املنصورة فهم يدفعون ضغط الواقع و ال ينضغطون له أو به، إذ عملهم هو 

إخضاع الواقع ألمر اهللا و أطره عليه أطرا و هم يقومون بذلك : يف األساس و املقام األول
تنة الغربة جبوانبها بفضل اهللا أوالً مث بيقينهم و صربهم ثانيا، إذ فتنة ضغط الواقع هي ف



 

٤٢٧ 

املتعددة و مظاهرها املختلفة اليت يعيشها أهل الطائفة املنصورة يف سعيهم حنو إقامة أمر 
 .اهللا
 

صدق اهللا و رسوله، باليقني طلبت اجلنة، و باليقني : ( يقول–رمحه اهللا–و قد كان احلسن 
ق، و يف معافاة اهللا خري هرب من النار، و باليقني أُديت الفرائض، و باليقني صرب على احل
الزهد [انتهى كالمه ) كثري، قد و اهللا رأيناهم يتقربون يف العافية فإذا نزل البالء تفارقوا

 ].البن املبارك بنحوه
 

فأهل الطائفة املنصورة يصربون على غربة الطريق و ال يوحشهم قلة السالكني، و هلم يف 
 .-عليهم السالم- األنبياء و الرسل ذلك األسوة التامة خبري خلق اهللا و صفوم من

 
: خرج علينا النيب صلى اهللا عليه و سلم يوما فقال:  قال،عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

عرضت علي األمم، فجعل مير النيب معه الرجل، و النيب معه الرجالن، و النيب معه (
 ].٥٤٢٠متفق عليه، البخاري [) الرهط، و النيب ليس معه أحد

 
ائرين و غربة الطريق وتفرد السري من ج األنبياء و املرسلني يف القيام بأمر اهللا، و فقلة الس

بدأ اإلسالم غريباً و سيعود كما بدأ فطوىب (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
 ].١٤٥صحيح مسلم [) للغرباء

 
و إليه فنص النيب صلى اهللا عليه و سلم على أن الغربة هي أصل هذا األمر، و أساسه 

 .يرجع
 

أنه ملّا جاء اهللا باإلسالم، فكان : و معىن هذا احلديث: (- رمحه اهللا -و قال الطرطوشي 
الرجل إذا أسلم يف قبيلته و حيه غريبا فيهم، مستخفيا بإسالمه، قد جفاه األهل و 
العشرية، فهو بينهم ذليل حقري خائف، يتغصص جبرع اجلفاء و األذى، مث يعود غريبا 



 

٤٢٨ 

رة األهواء املضلة و املذاهب املختلفة، حىت يبقى أهل احلق غرباء يف الناس، لقلتهم و لكث
 .انتهى كالمه) خوفهم على أنفسهم

 
ا فضل ألم كانوا غرباء إن قرنه صلى اهللا عليه و سلم إمن: (- رمحه اهللا -و قال القرطيب 

، و إن أواخر هذه األمة يف إميام، لكثرة الكفار و صربهم على أذاهم و متسكهم بدينهم
إذا أقاموا الدين و متسكوا به و صربوا على طاعة رم، يف حني ظهور الشر و الفسق و 
اهلرج و املعاصي و الكبائر، كانوا عند ذلك أيضا غرباء و زكت أعماهلم يف ذلك الوقت، 

أ اإلسالم بد (:-عليه الصالة و السالم-كما زكت أعمال أوائلهم، و مما يشهد هلذا قوله 
 ].تفسري القرطيب[انتهى كالمه ) )غريباً و سيعود كما بدأ فطوىب للغرباء

 
و أعظم ما تكون غربة اإلسالم و أهله القائمني به علما و عمالً، دعوة و جهادا، إذا ارتد 

ن ِديِنِه فَسوف يا أَيها الَِّذين آمنواْ من يرتد ِمنكُم ع{: الداخلون فيه عنه، و قد قال تعاىل
يأِْتي اللّه ِبقَوٍم يِحبهم ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل 

 ].٥٤:املائدة[} اللِّه والَ يخافُونَ لَومةَ آلِئٍم
 

وقد تكون الغربة يف : (إلسالم ابن تيميةفهوالء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك، قال شيخ ا
 ففي كثري من األمكنة خيفي عليهم من  . بعض شرائعه، وقد يكون ذلك يف بعض األمكنة

   . شرائعه ما يصري به غريبا بينهم، ال يعرفه منهم إال الواحد بعد الواحد
 

، واألمر به، ومع هذا، فطويب ملن متسك بتلك الشريعة كما أمر اهللا ورسوله، فإن إظهاره
جمموع فتاوى شيخ [انتهى كالمه )  . واإلنكار على من خالفه هو حبسب القوة واألعوان

 ].حديث بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ: فصل/اإلسالم 
 

فطوىب للغرباء من أميت، يريد املنفردين عن أهل : (- رمحه اهللا -و قال مشس احلق آبادي 
 ].٤٣٤١ عون املعبود) [زمام



 

٤٢٩ 

 
أم نزاع الناس، أو الرتاع : و قد وصف الشارع هؤالء الغرباء جبملة من األوصاف، منها

من القبائل، و الرتاع مجع نزيع و نازع، و هو الغريب الذي نزع عن أهله و عشريته، و 
 .رابالرتائع من اإلبل الِغ

 
.) وطام إىل اهللا تعاىلأراد بذلك املهاجرين الذين هجروا أ: (- رمحه اهللا -قال اهلروي 
 ].١٤٥شرح النووي على صحيح مسلم [انتهى كالمه 

 
 :و جاء يف وصف الغرباء

 
أم الفرارون بدينهم، أو الذين يفرون بدينهم من الفنت، و أم أناس صاحلون قليل يف 

م الذين يإذا فسد الناس، حونَصِلأناس سوء كثري، و من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، و أ 
طفى، و أم الذين  بكتاب اهللا حني يترك و يعملون بالسنة حني تو أم الذين يتمسكونَ

حيييون ما أمات الناس من سنة النيب صلى اهللا عليه و سلم، و هذه األوصاف املختلفة من 
النيب صلى اهللا عليه و سلم للغرباء، و إن كانت تظهر من جهة عظم الدور الذي يقوم به 

 يف أزمنة الغربة يف القيام بأمر اهللا و الثبات عليه، فإا من جهة أخرى تظهر هؤالء الغرباء
ِعظم غربة هؤالء و شدا، و عظم صربهم عليها، و قد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة 

إن األمر باملعروف و النهي عن املنكر مل يدعا للمؤمن صديقًا، : (، أنه قال)أويس القرين(
 فيشتمون أعراضنا، و جيدون يف ذلك أعوانا من الفاسقني، حىت و اهللا نأمرهم باملعروف

٤٣٤١سنن أيب داوود ) [ أن أقوم فيهم حبقهلقد رموين بالعظائم، و أمي اهللا ال أدع.[ 
 

فمن هذا الباب يرجع اإلسالم غريبا كما بدأ، ألن املؤالف فيه على وصفه األول قليل، 
ست رسوم السنة حىت مدت البدع أعناقها فأشكل فصار املخالف هو الكثري، فاندر

 . رمحه اهللا،مرماها على اجلمهور فظهر مصداق احلديث الصحيح كما بين ذلك الشاطيب
 



 

٤٣٠ 

فقد ذكر الصادق املصدوق صلى اهللا عليه و سلم أن غربة القائمني بأمر اهللا، الثابتني عليه، 
 .ال القابض على اجلمرقد تشتد و تستحكم إىل أن يصبح حال هؤالء الغرباء كح

 
إن من ورائكم أيام الصرب، (: فعن أيب ثعلبة اخلشين أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال

، )الصرب فيه مثل القبض على اجلمر، للعامل فيهم مثل أجر مخسني رجالً يعملون مثل عمله
 ) منكمأجر مخسني(: أجر مخسني منهم؟ فقال صلى اهللا عليه و سلم: قالوا يا رسول اهللا

 ].حنوه يف كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر لعبد الغين بن عبد الواحد املقدسي[
 

و يف تشبيهه صلى اهللا عليه و سلم املتمسك بدينه الصابر عليه، بالقابض على اجلمر، 
 :دالالت هامة، منها

 
 . شدة غربة الدين و شدة غربة أهله القائمني به:أوالً

 
 و هول ضغط الواقع على هؤالء القائمني بأمر اهللا لصرفهم و فتنتهم  شدة و عظم:ثانياً
 .عنه
 
 .عظيم صرب هؤالء القائمني بأمر اهللا، و عظيم ثبام يف هذه الغربة احلالكة: ثالثاً

 
 أن اشتداد الغربة يف الدين و أهله القائمني به إىل الدرجة اليت جتعل العبد كالقابض :رابعاً

را للنكول و النكوص عن أمر اهللا و احليدة عنه، و التفريط فيه، و أنه على اجلمر، ليس مرب
 .ليس هناك غري االستمرار يف القبض على اجلمر

 
يا أبا عبد اهللا أوال ترى احلق كيف ظهر عليه الباطل، (: نةو ملا قيل لإلمام أمحد أيام احمل

دى إىل الضالل، و قلوبنا كال، إن ظهور الباطل على احلق أن تنتقل القلوب من اهل: قال
 .)بعد الزمةٌ للحق



 

٤٣١ 

 
 أن ضغط الواقع الشديد من هذه الغربة املستحكمة، ال يدفع بغري الصرب، ال :خامساً

ة، و لذلك كلّه نسب النيب صلى اهللا عليه و باألخذ يف بات الطريق و العدول عن اجلادني
دون الصرب، بل و الصرب العظيم سلم هذه األيام للصرب، و إمنا نسبت كذلك ألن العبد ب

 له دينه، مع هذه احملن و مالذي يضارع صرب القابض على اجلمر، هيهات هيهات أن يسلَ
 أنه أخذ - رضي اهللا عنه -األهوال اليت حتيط به من كل جانب، و قد جاء عن حذيفة 

ين هل ترون ما بني هذين احلجر(: حجرين، فوضع أحدمها على اآلخر، مث قال ألصحابه
و الذي نفسي : يا أبا عبد اهللا ما نرى بينهما من النور إال قليالً، قال: من النور؟ قالوا

بيده، لتظهرن البدع حىت ال يرى من احلق، إال قدر ما بني هذين احلجرين من النور، و اهللا 
 .)كت السنةِرت:  البدع حىت إذا ترك منها شيء قالواونَّشلتفَ
 

عليكم باألثر و السنة، فإين أخاف أنه سيأيت عن قريب زمان،  (:و قال سهل بن عبد اهللا
إذا ذكر إنسان النيب صلى اهللا عليه و سلم و االقتداء به يف مجيع أحواله ذموه و نفروا عنه 

 ).و تربأوا منه و أذلوه و أهانوه
 

 و  فيه احلقهليأتني على الناس زمان يشتِب: (و ما أعجب كلمة هشام بن حسان حني قال
قعاء الغِرالباطل، فإذا كان ذلك مل ينفع فيه دعاء إال كد.( 

 
فإذا أراد املؤمن الذي قد رزقه اهللا بصريةً يف دينه و فقها يف سنة رسوله و : (قال ابن القيم

هم عن الصراط فهما يف كتابه و أراه مالناس فيه من األهواء و البدع و الضالالت، و تنكِّب
يه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و أصحابه، فإذا أراد أن يسلك املستقيم الذي كان عل

ال و أهل البدع فيه و طعنهم عليه، و إزرائهم ههذا الصراط فليوطن نفسه على قدح اجلُ
به، و تنفري الناس عنه، و حتذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه و 

 دعاهم إىل ذلك، و قدح يف ما هم عليه، فهنالك إمامه صلى اهللا عليه و سلم، فأما إن



 

٤٣٢ 

تقوم قيامتهم، و يبغون له الغوائل، و ينصبون له احلبائل، و جيلبون عيه خبيل كبريهم و 
 .انتهى كالمه)  رجله 

 
 فمن رغب أن يكون من أهل الطائفة املنصورة، وسط هذه الغربة احلالكة حبيث ؛و من مث

، رأسا يف ذلك، حيتاج أن يكون شجاعا مقداما، -اهللا  رمحه -يكون كما قال ابن القيم 
حاكما على ومهه، غري مقهور حتت سلطان ختيله، زاهدا يف كل ما سوى مطلوبه، عاشقًا 
ملا توجه إليه، عارفًا بطريق الوصول إليه، و الطرق القواطع عنه، مقدام اهلمة، ثابت 

ل عاذل، كثري السكون، دائم الفكر، غري اجلأش، ال يثنيه عن مطلوبه لوم الئم، و ال عذ
مائٍل مع لذة املدح و ال أمل الذم، قائما مبا حيتاج إليه من أسباب معونته، ال تستفزه 

 .املعارضات، شعاره الصرب و راحته التعب
 

استعالء اإلميان، حيث : و مما يدفع به أهلُ الطائفة املنصورة فتنة ضغط الواقع أو فتنة الغربة
: دورهم و نفوسهم بالعزة اليت جعلها اهللا ألهل دينه دون غريهم، قال تعاىلمتتلئ ص

الَِّذين يتِخذُونَ الْكَاِفِرين أَوِلياَء ِمن دوِن الْمؤِمِنني أَيبتغونَ ِعندهم الِْعزةَ فَِإنَّ الِْعزةَ ِللَِّه {
زنك قَولُهم ِإنَّ الِْعزةَ ِللَِّه جِميعا هو ولَا يح{: ، و قال تعاىل]١٣٩:النساء[} جِميعا

ِليمالْع ِميعاهللا و رسوله و دينه ]٦٥:يونس[} الس فالعزة كُلها هللا وحده وليس ملن حاد ،
 ئهفيها أدىن نصيب، و إن ملكوا أسباب السماء و األرض، و قد قال تعاىل يف صفة أوليا

 الَِّذين َآمنوا من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللَّه ِبقَوٍم يِحبهم يا أَيها: (القائمني بدينه
ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ولَا يخافُونَ لَومةَ 

فَض لَاِئٍم ذَِلكِليمع اِسعو اللَّهاُء وشي نِتيِه مؤ٥٤:املائدة [)لُ اللَِّه ي[. 
 

فهم ينضحون بالعزة يف وجه أعداء الدين و إن كانت هلم الغلَبة، و و إن كان هلم 
السلطان املادي، إذ العزة باإلسالم ال بغريه، و يف مقابل وصف أهل اإلميان بالعزة، قال 

} ِإنَّ الَِّذين يحادونَ اللَّه ورسولَه أُولَِئك ِفي الْأَذَلِّني{:  له و لرسولهتعاىل يف حق احملادين
 .]٢٠:اادلة[



 

٤٣٣ 

 
حسن، صحيح و  [)اإلسالم يعلو و ال يعلى(: و قد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

 .]ضعيف اجلامع الصغري
 

أنه جاء يوم الفتح مع أيب سفيان بن و للحديث قصة ذات داللة هامة، فعن عائذ بن عمرو 
حرب، و رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حوله أصحابه، فقالوا هذا أبو سفيان و عائذ 

هذا عائذ بن عمرو و أبو سفيان، (: بن عمرو، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
اإلسالمعلى أعز من ذلك، اإلسالمد تقدمي اسم الك؛) يعلو و ال يافر على اسم  فمجر

املسلم مناٍف لعلو اإلسالم، بل جمرد العلو املكاين ال ينبغي أن يكون لغري أهل اإلسالم، و 
إن كانت الدولة و اجلولة ألعدائهم، ففي غزوة أحد و بعد أن دارت الدائرة على 

اللهم إم  (:املسلمني، علت عالية من قريش اجلبل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
، فقاتل عمر بن اخلطاب و رهطُ معه من املهاجرين حىت أهبطوهم ) ينبغي هلم أن يعلوناال

 .عن اجلبل
 

، قال ]١٥٣:آل عمران[} فَأَثَابكُم غَما ِبغم{: و من اللطائف ما جاء يف تفسري قوله تعاىل
لّه عليه الغم األول بسبب اهلزمية وحني قيل قتل حممد صلى ال: (ابن عباس رضي اهللا عنهما

اللهم (: وسلم، والثاين حني عالهم املشركون فوق اجلبل، وقال النيب صلى اللّه عليه وسلم
 فمجرد علو الكفار املكاين على املسلمني، رغم كون اهلزمية من ؛))ليس هلم أن يعلونا

نصيبهم، و الدائرة عليهم مما يصيبهم باهلم و الغم، فاملسلم احلق متتلئ نفسه و تفيض بكل 
عاين العلو املطلق، مبا خصه اهللا تعاىل و شرفه به دون سائر خلقه، و إن كان يف أبعد م

 .حاالته عن النصر و التمكني، و هذا ما ترسخ يف نفوس الصحابة رضي اهللا عنهم
 

خرج عمر بن اخلطاب إىل الشام و معنا أبا عبيدة بن اجلراح، : فعن طارق بن شهاب، قال
لى ناقة له، فرتل عنها، و خلع خفيه، فوضعهما على عاتقه، و فأتوا على خماضة و عمر ع

!! يا أمري املؤمنني أنت تفعل هذا: (أخذ بزمام ناقته، فخاض ا املخاضة، فقال أبو عبيدة



 

٤٣٤ 

ختلع خفيك، و تضعهما على عاتقك، و تأخذ بزمام ناقتك و ختوض ا املخاضة، ما 
أوه، لو يقل ذا غريك يا : (-ي اهللا عنه  رض–، فقال عمر )يسرين أن أهل البلد استشرفوك

أبا عبيدة جعلته نكاالً ألمة حممد صلى اهللا عليه و سلم؛ إنا كنا أذلّ قوم فأعزنا اهللا 
 ].٢٠٧املستدرك ) [ باإلسالم، فمهما نطلب العزة بغري ما أعزنا اهللا به أذلنا اهللا

 
 م من البالء، و ما جرى هلم و قد خاطب اهللا تعاىل املؤمنني، عند احلديث عن ما نزل

ولَا تِهنوا ولَا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ ِإنْ كُنتم مؤِمِنني {: من إدالة عدوهم منهم، فقال تعاىل
 *الن نيا باِولُهدن امالْأَي ِتلْكو ِمثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمِإنْ ي اللَّه لَمعِلياِس و

 الظَّاِلِمني ِحبلَا ي اللَّهاَء ودهش كُمِخذَ ِمنتيوا ونَآم وا * الَِّذيننَآم الَِّذين اللَّه صحمِليو
الْكَاِفِرين قحميالَِّذ*  و لَِم اللَّهعا يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متِسبح أَم لَمعيو كُموا ِمنداهج ين

اِبِرين١٤٢-١٣٩:آل عمران[} الص[. 
 

فنهى اهللا عباده املؤمنني عن الوهن و احلزن، رغم ما نزل م من البالء و احملنة، و رغم أن 
الدائرة كانت عليهم و ذلك لكوم هم أهل العلو و العزة ما كانوا متمسكني بدينهم و 

 .إميام
 

و العزة هذا الدين الذي أكرمهم اهللا به، و ال عربة بعد ذلك بضعفهم املادي، فأساس العل
 .و كون الصولة و اجلولة ألعدائهم عليهم

 
يقول تعاىل مشجعا لعباده املؤمنني ومقويا لعزائمهم ومنهضا : (- رمحه اهللا -قال السعدي 

وال نوا وتضعفوا يف أبدانكم : ، أي]١٣٩:آل عمران[} ولَا تِهنوا ولَا تحزنوا{: هلممهم
وال حتزنوا يف قلوبكم عندما أصابتكم املصيبة وابتليتم ذه البلوى فإن احلزن يف القلوب 
والوهن على األبدان زيادة مصيبة عليكم وأعون لعدوكم عليكم بل شجعوا قلوبكم 

 يليق م وصربوها وادفعوا عنها احلزن وتصلبوا على قتال عدوكم و قد ذكر تعاىل أنه ال
الوهن واحلزن وهم األعلون يف اإلميان ورجاء نصر اهللا وثوابه فاملؤمن املبتغي ما وعده اهللا 



 

٤٣٥ 

وأَنتم الْأَعلَونَ ِإنْ كُنتم {: من الثواب الدنيوي واألخروي ال ينبغي له ذلك وهلذا قال تعاىل
ِمِننيؤتفسري السعدي[انتهى كالمه ) ]١٣٩:آل عمران[} م.[ 

 
من مقتضيات و لوازم كون أهل اإلميان هم األعلون، عدم الوهن و احلزن و االنكسار يف ف

طلب األعداء و مواجهتهم و إن اشتد ضغط الواقع على املؤمنني بكون الصولة و اجلولة و 
 .الدولة ألعدائهم، فكيف بالتنازل و التراجع استجابةً هلذا الضغط

 
 نفس العبد املؤمن يورثه ثباتا عظيما يف مواجهة و ذلك أن ترسخ هذه احلقيقة يف قلب و

ضغط الواقع و إن اشتد و عظم، حيث يدرك املؤمن أنه األعز و األعلى، من كل ما 
حوله، رغم ضعفه املادي و جترده من أسباب القوة املادية، كما يدرك أن ما يبوح  للواقع 

ة على كثري من النفوس إمنا هي اجلاهلي من مظاهر العزة و العلو، و اليت هلا سطوة و هيب
 .مظاهر كاذبة خادعة، و إمنا هذا العلو و العزة وهم و سراب ال حقيقة له

 
 ؛و ختاما نقول

 
إن من يعيش الواقع من خالل كتاب أو مطالعة لوسائل إعالم أو غريها، فال ميكن أن 

 بينهم و يعرف حيكم على الواقع الذي يعيشه ااهدون بطريقٍة صحيحة، فال بد أن يعيش
مهومهم و أفراحهم و أحزام، و هذا هو شأن النيب صلى اللّه عليه وسلم، فقد كان 

أيكم حممد؟ ألنه صلى اللّه عليه وسلم كانت حياته بني : األعرايب يدخل إىل الس فيسأل
 .أصحابه

 
عليه وسلم، و قد و ملّا فزع أهل املدينة ليالً، انطلقوا ِقبل الصوت، فتلقاهم النيب صلى اللّه 

سبقهم إىل الصوت و هو على فرٍس أليب طلحة، ما عليه سرج، و يف عنقه السيف، و هو 
 .) لن تراعوا،يا أيها الناس( :يقول

 



 

٤٣٦ 

فالذي يعايش الواقع عن بعد، و ال يعيش تفاصيله، و ال يواجه نوازله و ابتالءاته، فال شك 
ام، حسن السرية نقي الصورة، و أما أنه سيبقى مبنأى عن سهام أهل الكفر و انتقاد

ااهدون فإم خيوضون مع أعدائهم غمار احلروب، فطريقهم واضح املعامل و األهداف، 
 ؛و هم يف سريهم إىل رم يوالون فيه و يعادون فيه، و حيبون فيه و يبغضون فيه و حاديهم

 .اللهم لك العتىب حىت ترضى
 

خطاء و املعائب، فإذا أصابتهم قروح و ابتالءات أو و هم يف سريهم غري مربئني عن األ
هزائم و جراحات، سلقهم القاعدون بألسنٍة حداد، و نظّروا سبب هزميتهم مبا يرونه على 
طريقتهم، فليتهم كانوا يف أوائل الصفوف، و خاضوا معهم غمار احلروب، و عاشوا 

 تنوء حبملها اجلبال، إذًا لو اجلهاد حبلوه و مره، و ما يتعرض له ااهدون من ضغوطات
نحوا و نظّروا لقبل منهمص. 

 
اللهم أبرم هلذه األمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، و يذل فيه أهل معصيتك، و يؤمر 

 ،فيه باملعروف، و ينهى فيه عن املنكر
 

 اللهم ارفع الضيم و الذل عن هذه األمة، و ارفع راية اجلهاد يف كل واد و باد،
 
 ]٢١:يوسف [}ه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَواللَّ{
 

 .و احلمد هللا رب العاملني
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير تنِظيِم القَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدين

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

٤٣٧ 

 اخلطاب الرابع و الثالثون

 

  ::ِسلِسلَةُ محاضراِتِسلِسلَةُ محاضراِت
مذَلَهخ نم مرُّهضال يمذَلَهخ نم مرُّهضال ي  

  

  ::املُحاضرةُ الراِبعة، و ِهي ِبعنواناملُحاضرةُ الراِبعة، و ِهي ِبعنوان
  

))أَِم اللَّه لَمأَع متقُلْ أَأَنأَِم اللَّه لَمأَع متقُلْ أَأَن((  
 

  هـ١٤٢٦ رمضان ٤
  م٢٠٠٥ تشرين األول/أوكتوبر ٧

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

 معز اإلسالِم بنصره، ومذلِّ الشرِك بقهره، ومصرف األمور بأمره، ومستدرِج احلمد ِهللا
الكافرين مبكره، الذي قدر األيام دوالً بعدله، وجعل العاقبةَ للمتقني بفضِله، والصالةُ 

 .والسالم على من أعلى اُهللا منار اإلسالِم بسيِفه
 



 

٤٣٨ 

 أما بعد؛
 

مة وذهلا وإعادة جمدها السالف وعزها، ال بد أن متتلك فإن أي مجاعة تنشد تغيري واقع األ
يف نفسها جمموعة من العوامل اليت تؤهلها ومتكّنها من حتقيق بغيتها والوصول إىل غايتها 

 هذه العوامل وأصلها أن يكون هلا خطاب دعوي ديين واضح املعامل، ثابت األركان، سوأُ
ة أسباب حياا ومقومات استمرارها فإذا يقوم على أسس حمكمة متينة تستمد منه اجلماع

ما ترافق هذا اخلطاب مع عمل جهادي منظّم التزم أفراده مقتضيات هذا اخلطاب تأتى 
 .للجماعة احلصول على ما تطلبه وحتقيق ما تنشده

 
وإن املتتبع لسري العديد من احلركات اإلسالمية املعاصرة ليتبين له جبالء أن خطاا الديين 

 معامله، غامض يف مصطلحاته، فضفاض يف عباراته وشعاراته وما ذاك إال مشوه يف
البتعادهم عن استخدام املصطلح الشرعي يف خطام واستبداهلم إياه مبصطلحات عصرية 
حادثة، يقطر منها منهج االزامية ويرشح منها سبيل التبعية الفكرية، فبتنا نسمع لفظ 

د يف سبيل اهللا، ولفظ املدنيني واألبرياء بدل الكفار املقاومة وصراع احلضارات بدل اجلها
واحملاربني، ولفظ الطرف األخر بدل اليهود والنصارى، إىل غري ذلك من األلفاظ اليت 
يطول ذكرها، واليت هي يف حقيقتها سبيل إىل تفريغ املصطلحات الشرعية من مضموا 

 .ودالالا اليت أرادها الشارع احلكيم من وضعها
 

دود الشرع مبنية على فهم هذه املصطلحات، وإن اخللل يف فهم هذه املصطلحات إن ح
اليت خاطبنا الشارع ا يؤدي إىل إفساد فهم املخاطبني ذا الدين، ومن مثّ إفساد عبادم 
هللا رب العاملني، ويتضح ذلك بتأمل مصطلح اإلميان، فقد رتب اهللا سبحانه وتعاىل على 

} ِإنَّ اللَّه يداِفع عِن الَِّذين َآمنوا{: ق عليه وعودا، فقال سبحانهاإلتيان به أمورا وعلّ
 ]٣٨:احلج[
 



 

٤٣٩ 

} وعد اللَّه الَِّذين َآمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرِض{: وقال سبحانه
 ].٥٥:النور[
 

ن شرع اهللا قد يؤدي باملرء إىل تكذيب القرآن أو فاخللل واجلهل يف فهم معىن اإلميان ع
 .الشك يف موعوده حيث مل يتحقق هذا الوعد

 
ولذا كان اخلطاب الدعوي للمجاهدين أهل الطائفة املنصورة يقوم على املصطلح الشرعي 
يف خماطبة املدعوين ال غريه ما أمكن ذلك، وذلك أن املصطلح الشرعي هو األقوم 

 .واألهدى ملا وضع له
 

تاج أما غريه من املصطلحات املخترعة املولدة فال يؤمن معها الزلل واخللل لكوا من ِن
العقول غري املعصومة فضال عما فيها من إعراض عن هدي الكتاب والسنة وما ورد عن 
سلف هذه األمة، فكان التمسك ذه املصطلحات املبتدعة والشغف ا والتنافس فيها 

 .اتباع اهلوى مع التسليم بأنه استبدال للذي هو أدىن بالذي هو خريليس له من مربر غري 
 

فأهل الطائفة املنصورة يعتصمون بالكتاب والسنة لفظًا ومعىن، فكما يعتصمون مبعاين 
 .الكتاب والسنة خوف الزيغ والضالل كذلك يعتصمون بألفاظهما خوف الزيغ والضالل

 
 فإنه يعرض كذلك من جهة األلفاظ إذ الزيغ والضالل كما يعرض من جهة املعاين

واملباين، بل األلفاظ بوابة املعاين ومدخلها وقوالبها اليت تصب فيها، فما مل تكن تلك 
 .األلفاظ حمكمة للحق جامعة وللباطل مانعة فستكون مدخال للزيغ والضالل

 
ولذا فأهل ، ة وعلى املراد منها حمصل، وإليها موصلة، وعليها أدلة،إذ األلفاظ للمعاين أمتّة

الطائفة املنصورة يقصدون األلفاظ الشرعية ليضبطوا ا تلك املعاين فال يشذّ عنهم منها 
 .شيء



 

٤٤٠ 

 
} الْيوم أَكْملْت لَكُم ِدينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعمِتي ورِضيت لَكُم الِْإسلَام ِدينا{: قال تعاىل

 ].٣:املائدة[
 

قد أكمل لنا الدين وأحكمه، وهذا الكمال شامل للمعاين واملباين، فنص تعاىل على أنه 
 .فاإلعراض عن استعمال املصطلح الشرعي فيه انتقاص هلذه الشريعة الغراء

 
 ].٩:اإلسراء  [}ِإنَّ هذَا الْقُرَآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم{: ويقول اهللا سبحانه وتعاىل

 
 يهدي لليت هي أقوم معنى ومبنى، وذلك يف كل زمن من وهذه اهلداية هداية مطلقة، فهو

 .األزمان وإىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها
 

ولَقَد ضربنا ِللناِس ِفي هذَا {: وج عن كتابه فقال سبحانهوقد نفى سبحانه وتعاىل الِع
} رِبيا غَير ِذي ِعوٍج لَعلَّهم يتقُونَقُرَآنا ع* الْقُرَآِن ِمن كُلِّ مثٍَل لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 

 ].٢٨-٢٧:الزمر[
 

] ٢٨:الزمر[} قُرَآنا عرِبيا غَير ِذي ِعوٍج لَعلَّهم يتقُونَ{: وقوله جلَّ وعال: (قال ابن كثري
أي هو قرآن بلسان عريب مبني ال اعوجاج فيه، وال احنراف وال لبس، بل هو بيان 

] ٢٨:الزمر[} لَعلَّهم يتقُونَ{هان، وإمنا جعله اللّه تعاىل كذلك، وأنزله بذلك ووضوح وبر
 .انتهى كالمه رمحه اهللا) أي حيذورن ما فيه من الوعيد ويعملون مبا فيه من الوعد

 
فكان اخلطاب الدعوي املبين على املصطلح الشرعي خطابا دعويا غري ذي عوج، وباملقابل 

وي املبين على غري املصطلح الشرعي خطابا دعويا ذا عوج وإن ظن يكون اخلطاب الدع
 .أصحابه أم قد اعتلوا ذروة سنام الفصاحة وامتلكوا ناصية البيان

 



 

٤٤١ 

إن أهل الطائفة املنصورة يدركون بأن الشرع يف استخدامه ملصطلحات دون غريها قد 
يف ربط هذه املعاين أعطى هذه املصطلحات معاين ودالالت خاصة، وما ذاك إال رغبة 

والدالالت بتلك املصطلحات، حبيث إذا مت التعبري عن هذه املعاين والدالالت بغري تلك 
املصطلحات واستبداهلا مبصطلحات حمدثة مل يفد ذلك قطعا أين ما أراده الشرع من معاين 

 .ودالالت نفيا وإثباتا
 

عىن من املعاين مبصطلح ما يعين أن ومن اليقني عند أهل الطائفة املنصورة أن ربط الشرع مل
هذا املصطلح هو وحده األجدر واألصلح يف التعبري عن هذا املعىن مهما تبدلت األحوال 

 .وتغريت األزمان، إذ هذا الدين ترتيل رب العاملني
 

ينبغي للمفيت أن يفيت بلفظ النص مهما أمكنه فإنه يتضمن : (- رمحه اهللا -قال ابن القيم 
يل مع البيان التام وقد كان الصحابة والتابعون واألئمة الذين سلكوا على احلكم و الدل

منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري حىت خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص 
واشتقوا هلم ألفاظا غري ألفاظ النصوص فأوجب ذلك هجر النصوص، ومعلوم أن تلك 

دليل وحسن البيان فتولد من هجران األلفاظ ال تفي مبا تفي به النصوص من احلكم وال
ألفاظ النصوص واإلقبال على األلفاظ احلادثة وتعليق األحكام ا على األمة من الفساد ما 
ال يعلمه إال اهللا، فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من اخلطأ والتناقض والتعقيد 

عون كانت واالضطراب وملا كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصوهلم اليت إليها يرج
علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم مث 
التابعون بالنسبة إىل من بعدهم كذلك، وملا استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل 
األهواء والبدع كانت علومهم يف مسائلهم وأدلتهم يف غاية الفساد واالضطراب 

لوا عن مسألة يقولون ِئل اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سوالتناقض، وقد كان أصحاب رسو
قال اهللا كذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا، أو فعل رسول اهللا كذا، وال 
يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيال قط، فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء ملا يف 

 ]. العاملنيإعالم املوقعني عن رب[انتهى كالمه رمحه اهللا ). الصدور



 

٤٤٢ 

 
وكالم ابن القيم هذا، وإن كان نصا يف حق املفيت فإنه شامل كذلك للداعية جبامع التبليغ 

 . عن اهللا لدينه وشرعه، مع ما يف كالمه رمحه اهللا من عموم ضرر هجر ألفاظ النصوص
 

رين فلما طال العهد وبعد الناس من نور النبوة، صار هذا عيبا عند املتأخ: (وقال ابن القيم
انتهى كالمه رمحه اهللا ). أن يذكروا يف أصول دينهم وفروعه قال اهللا وقال رسول اهللا

 ]. إعالم املوقعني عن رب العاملني[
 

اعلم أن منشأ : (وقد قال الغزايل وهو يتحدث عن بيان ما بدل من ألفاظ العلوم قال
وتبديلها ونقلها باألغراض التباس العلوم املذمومة بالعلوم الشرعية حتريف األسامي احملمودة 
. انتهى كالمه رمحه اهللا). الفاسدة إىل معاٍن غري ما أراده السلف الصاحل والقرن األول

 ]كتاب العلم/ إحياء علوم الدين[
 

هذا باب خلّط فيه كثري ممن : (وقال ابن حزم يف حديثه عن األلفاظ الدائرة بني أهل النظر
 بني احلق والباطل جوقع األمساء على غري مسمياا ومزتكلم يف معانيه وشبك بني املعاين وأ

 .انتهى كالمه رمحه اهللا) فكثر لذلك الشغب واإللتباس وعظمت املضرة وخفيت احلقائق
 

وهذه الصورة اليت أشار إليها كل من الغزايل وابن حزم رمحهم اهللا تعاىل ال شك أا من 
ث يتم جتريد املصطلح الشرعي من أخطر صور حتريف حقائق الدين وتغيري مفاهيمه، حي

معناه احلق وإسقاطه على معىن آخر غري ما وضع له، مث تروجيه ذا اآلخر اجلديد بغية 
التحريف والتبديل، فإذا انضاف إىل ذلك االستعاضة بالكلية عن املصطلح الشرعي 
مبصطلح آخر حمدث تأكدت اخلسارة؛ النقطاع الصلة باألصل الذي من خالله وحده 

ون تصحيح املعىن أو تقومي اللفظ، وقد يكون هذا املصطلح اجلديد مما زخرفه أصحابه يك
وحسنوه، ببهرج القول وزخرفه، متويها ومتريرا ملا يف باطنه من باطل، فينخدع به أسرى 

 .الظاهر ممن يعميهم الشكل عن املضمون فريوج عليهم باطله فيهلكون



 

٤٤٣ 

 
أمل املقاالت الباطلة والبدع كلها وجدها قد أخرجها بل من ت: (قال ابن القيم رمحه اهللا

أصحاا يف قوالب مستحسنة وكسوها ألفاظًا يقبلها ا من مل يعرف حقيقتها، فال إله إال 
اهللا كم ها هنا من مزلة أقدام وحمل أوهام؟ وما دعى حمق إىل حق إال أخرجه الشيطان 

خفافيش البصائر وضعفاء العقول وهم على لسان أخيه ووليه من اإلنس يف قالب تنفر عنه 
أكثر الناس، وما حذر أحد من باطل إال أخرجه الشيطان على لسان وليه من اإلنس يف 
قالب مزخرف يستخف به عقول ذلك الضرب من الناس فيستجيبون له، وأكثر الناس 
نظرهم قاصر على الصور ال يتجاوزوا إىل احلقائق فهم حمبوسون يف سجن األلفاظ 

وكَذَِلك جعلْنا ِلكُلِّ نِبي عدوا شياِطني الِْإنِس {: كما قال تعاىل دون بقيود العباراتمقي
والِْجن يوِحي بعضهم ِإلَى بعٍض زخرف الْقَوِل غُرورا ولَو شاَء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما 

 }ِه أَفِْئدةُ الَِّذين لَا يؤِمنونَ ِبالَْآِخرِة وِليرضوه وِليقْتِرفُوا ما هم مقْتِرفُونَوِلتصغى ِإلَي* يفْترونَ 
 ].إعالم املوقعني عن رب العاملني[انتهى كالمه رمحه اهللا  ]. ١١٣-١١٢:األنعام[
 

 اصطلح عليه ولعل خري مثال ملا ذكره هؤالء األئمة ما يروج له يف هذه األزمان، وهو ما
الناس من تسمية الكفار واملشركني غري العسكريني باملدنيني، وعليه فال جيوز عندهم 
استهدافهم بالقتل أو التعرض هلم، وهذا املصطلح وما ترتب عليه من أحكام باطل منقطع 
النسبة والنسب لشرع اهللا ودينه لفظا ومعىن؛ ألن ميزان التفريق يف اإلسالم ال يقوم بني 

 .  و عسكري، وإمنا يقوم على أساس التفريق بني املسلم والكافرمدين
 

 ].٢:التغابن[} هو الَِّذي خلَقَكُم فَِمنكُم كَاِفر وِمنكُم مؤِمن{: قال تعاىل
 

فاملسلم معصوم الدم أيا كان عمله وحمله، والكافر مباح الدم أيا كان عمله وحمله، ما مل 
 .يكن له عهد أو أمان

 
 ].٣٩:األنفال[} وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه{: وقد قال تعاىل



 

٤٤٤ 

 
} حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ{: سبب الْقَتِل هو الْكُفِْر ِبهِذِه الْآيِة؛ ِلأَنه تعالَى قَالَ: (قال ابن العريب

لَ الْغايةَ عدم الْكُفِْر نصا، وأَبانَ ِفيها أَنَّ سبب الْقَتِل الْمِبيح ِللِْقتاِل ؛ فَجع]٣٩:األنفال[
 ].أحكام القرآن البن العريب[انتهى كالمه رمحه اهللا ). الْكُفْر] هو[
 

وقد حكى ابن جرير اإلمجاع على أن املشرك جيوز قتله إذا مل : (قال ابن كثري رمحه اهللا
تفسري ابن [انتهى كالمه رمحه اهللا ). ه أمان، وإن أم البيت احلرام أو بيت املقدسيكن ل
 ].كثري

 
انتهى ). فاملشرك سواء حارب أومل حيارب مباح الدم مادام مشركا: (قال الشوكاين

 .كالمه
 

 :فكل أهل األرض مع اإلسالم ثالثة أقسام ال رابع هلا
 

 . أهل اإلسالم املنتسبون له:القسم األول
 

 . املساملون لإلسالم، املهادنون ألهله بذمة أو هدنة أو أمان:والقسم الثاين
 

وهذان القسمان دماؤهم وأمواهلم معصومة إال أن يأيت أحدهم مبا يباح به دمه، أو ماله 
 .حبكم الشرع

 
 وهم كل ما عدا ذلك من أهل األرض فكل كافر على وجه األرض مل :والقسم الثالث
مل يهادن أهله بذمة أو هدنة أو أمان فهو كافر حمارب ال عصمة له مطلقا يسامل اإلسالم و

 .ما مل يكن ممن ي عن قتله ابتداًء كالصبيان والنساء
 



 

٤٤٥ 

فالكفر و إباحة الدم واملال قرينان ال ينفكان يف دين اهللا وشرعه، وال يعصم من ذلك إال 
 .من عصمه اإلسالم بذمة أو هدنة أو أمان

 
هاد يف اإلسالم، الذي يتعرض ألعىت هجمات التشويه، من قبل أعداء وكذلك مفهوم اجل

الدين من مستشرقني ومستغربني وعلمانيني وغريهم، بدعوى أنه مفهوم يتناىف مع مبادئ 
 .سفك الدماء ونشر القتل وإحداث الدمار: حقوق اإلنسان اليت شرعوها، وأنه إمنا يعين

 
من املسلمني حىت باتوا يستحيون من ذكر هذا وقد تأثر ذه احلملة التغريبية كثري 

املصطلح العظيم، خشية اامهم باإلرهاب واستبدلوه مبصطلحات فضفاضة ال تؤدي ما 
استبدلوه بلفظ املقاومة وحق الدفاع عن النفس، ، أراده الشارع من هذه الكلمة العظيمة

 . وغريهاوغري ذلك من األلفاظ اليت شرعتها وأقرا دساتري األمم املتحدة
 

جماراةً منهم للتيار اجلارف من العلمانيني واللرباليني اجلدد رموزا وكتابا وأدباء و صحفيني 
وباحثني وغريهم، مما رجع سلبا على اجلهاد وأهله، حيث أدى ذلك إىل إدخال مجاعات 
و أحزاٍب وفصائل ال متت إىل اجلهاد بصلة يف مدلول هذا املصطلح العظيم، كحزب اهللا 
الرافضي وحركة فتح العلمانية وغريمها بل إنه يدخل يف هذه األلفاظ من ليس من هذه مللة 
 .الغراء، كاجليش اإليرلندي، واحلركة الشعبية الصليبية، واجلبهة الشعبية الشيوعية و غريها

 
وذلك جبامع أن كل من يدفع عن بالده العدو الصائل يسمى مقاوما، وكل من يقاتل 

قاوما، أما لفظ اجلهاد ومصطلحه فهو أعمق وأوضح وله مدلوالته وأبعاده حمتالً يسمى م
 .العظيمة يف نفوس أبناء األمة

 
فعندما يطلق لفظ اجلهاد خيرج منه كل من مل يقاتل يف سبيل اهللا، سواء قاتل لعصبية أو 
قومية أو وطنية أو ملال أو منصب أو جاه أو أرض أو غريها، وإن صبغ ذلك ببعض 

 .رات اإلسالمية زورا وتاناالشعا



 

٤٤٦ 

 
لعمر اهللا ليس كذلك، بل هو دين اهللا : يا فالن لقد حجرت واسعا، قلت: فإن قيل

 .وشرعه، ولكن أنتم ممن ميع دين اهللا وجعله كثوب السابري
 

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : روى البخاري عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال
 محية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياًء فأي ذلك يف سبيل اهللا؟ قال صلى الرجل يقاتل: فقال

متفق عليه،  [).من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا: (اهللا عليه وسلم
 ]١٩٠٤صحيح مسلم 

 
ومثل هذا املصطلح ما فنت به كثري من رجاالت الدعوة اليوم وظنوه طريقا للتمكني لدين 

موا كل من ال يوافقهم عليه بكل نقيصة، وهو ما يعرف اليوم بعلم اهللا وشرعه، ور
السياسة، املأخوذ عن كفرة الغرب والشرق، و فتنته اليوم كفتنة علم الكالم، يوم أن ظهر 
للصد عن دين اهللا احلق، واإلعراض عن هدي الكتاب والسنة وكالمها مما جاءنا من كفرة 

 .الغرب أساسا مع فسادمها يف أنفسهما
 

وتقسيم بعضهم طرق احلكم إىل شريعة وسياسة، كتقسيم غريهم الدين : (قال ابن القيم
وكتقسيم آخرين الدين إىل عقل ونقل، وكل ذلك تقسيم باطل، بل  إىل شريعة وحقيقة،

 :كل ذلك ينقسم إىل قسمني ؛السياسة واحلقيقة والطريقة والعقل
 

 .صحيح وفاسد
 

 قسيم هلا، والباطل ضدها ومنافيها وهذا األصل من فالصحيح قسم من أقسام الشريعة ال
أهم األصول وأنفعها، وهو مبين على حرف واحد، وهو عموم رسالته صلى اهللا عليه 
وسلم بالنسبة إىل كل ما حيتاج إليه العباد يف معارفهم وعلومهم وأعماهلم، وأنه مل حيوج 

 ].قعني عن رب العاملنيإعالم املو[انتهى كالمه رمحه اهللا ). أمته إىل أحد بعده



 

٤٤٧ 

 
وأما الذين يقولون ال بد للشرع من انضمام : (وقال طاشقربدانه يف مفتاح دار السعادة

السياسة فهذا خطأ اجلهلة والعوام، إذ الشرع ال حيتاج إىل غريه ومضمون قوهلم هذا أن 
رع إىل الشرع مل يرد مبا يكفي يف السياسة فاحتجنا إىل تتمة من أرائنا وكيف حيتاج الش

السياسة واألنبياء تكمل م أمور الدارين، وما يصلح به البشر كلية علميا وعمليا و ذوقيا 
وكشفيا وشهودا سيما وال أكمل وال أفضل من ما نطق به خري البشر وأشار إليه سيد 
األنبياء حىت لو اجتمع عقول العقالء وفهوم احلكماء واألصفياء مل يقدروا املزيد عليها ولو 

 . انتهى كالمه رمحه اهللا).جبزء من ألف ألف جزء من ذرة صغرية
 

وإمنا أعرض من أعرض عن الكتاب والسنة هنا فتنة ذه اجلهاالت أوالً مث جهال بالكتاب 
 .والسنة وما فيهما من خري وهدى ورشاد ثانيا، ومن جهل شيئا عاداه

 
رعية إىل البدعية إال جلهل، أو فال يعدل أحد عن الطرق الش: (قال شيخ اإلسالم بن تيمية

 ]. إعالم املوقعني عن رب العاملني[انتهى كالمه رمحه اهللا .  ) عجز، أو غرض فاسد
 

وال واهللا ما كان املسلمون يف حاجة ملا يسوسون به دنياهم مبا حيقق هلم خري الدين والدنيا 
البشر قاطبة بشيء خارج عن الكتاب والسنة وهم من أقام أعظم مملكة عرفها تاريخ 

سياسة ونظاما وحكما وعدال،وكيف للمسلمني أن يستبدلوا بالكتاب والسنة غريمها ومها 
 .ما أنزال أصالً إال لسياسة الدنيا بشرع اهللا املطهر

 
 :وقد قيل

 
 تقاصر عنه أفهام الرجال *** مجيع العلم يف القرآن لكن

  



 

٤٤٨ 

ن أراد العلم فليقرأ القرآن فإن فيه م (:وقد جاء عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال
 .)علم األولني واآلخرين

 
 :وقد أحسن القائل

 
 إال احلديث وإال الفقه يف الدين *** كل العلوم سوى القرآن مشغلة
 وما سواه فوسواس الشياطني *** العلم ما كان فيه قال حدثنا

 
 من البينات اليت هي حجج العلماء إذا أقاموا كتاب اهللا وفقهوا ما فيه: (قال شيخ اإلسالم

اهللا، وما فيه من اهلدى الذي هو العلم النافع والعمل الصاحل،وأقاموا حكمة اهللا اليت بعث 
اهللا ا رسوله صلى اهللا عليه وسلم وهي سنته، لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما 

لق بوصف الشهادة اليت حييط بعلم عامة الناس ومليزوا حينئذ بني احملق واملبطل من مجيع اخل
وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا ِلتكُونوا {: جعلها اهللا هلذه األمة، حيث يقول عز وجل

والستغنوا بذلك عما ابتدعه املبتدعون من احلجج ، ]١٤٣:البقرة[} شهداَء علَى الناِس
ن الرأي الفاسد الذي يزعم الفاسدة اليت يزعم الكالميون أم ينصرون ا أصل الدين وم

 .انتهى كالمه رمحه اهللا).القياسيون أم يتمون به فروع الدين
 

عرف أن الصحابة خري القرون وأفضل اخللق بعد األنبياء، املقصود أن ي: (وقال رمحه اهللا
فما ظهر فيمن بعدهم مما يظن أا فضيلة للمتأخرين ومل تكن فيهم فإا من الشيطان، 

 ال فضيلة، سواء كانت من جنس العلوم أو من جنس العبادات، أو من جنس وهي نقيصة
انتهى ). لك، بل خري الناس بعدهم أتبعهم هلماخلوارق واآليات أو من جنس السياسة واملُ

 ].الزيارة وشد الرحال إليها/ جمموع الفتاوى [كالمه رمحه اهللا 
 

از استخدام املصطلح الذي قد بل إن القرآن الكرمي قرر لنا قاعدة هامة وهي عدم جو
يوهم معىن باطالً وإن كان هذا املعىن الباطل غري مرادف هلذا املصطلح أصال بل ومل خيطر 



 

٤٤٩ 

ببال املتكلم فكيف مبا هو فوق ذلك من املصطلحات املتضمنة للمعاين الباطلة يف أصل 
 .وضعها

 
اِعنا وقُولُوا انظُرنا واسمعوا وِللْكَاِفِرين عذَاب يا أَيها الَِّذين َآمنوا لَا تقُولُوا ر{: قال تعاىل

١٠٤:البقرة[} أَِليم .[ 
 

كان املسلمون يقولون حني خطام للرسول عند تعلمهم أمر (: قال السعدي رمحه اهللا
راع أحوالنا فيقصدون ا معىن صحيحا وكان اليهود يريدون ا : أي ؛)ناراِع(: الدين

، فانتهزوا الفرصة فصاروا خياطبون الرسول بذلك ويقصدون املعىن الفاسد معىن فاسدا
تفسري [انتهى كالمه رمحه اهللا ). فنهى اهللا املؤمنني عن هذه الكلمة سدا هلذا الباب

 ].السعدي
 

ال يقولن أحدكم للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل : (وحنو هذا قوله صلى اهللا عليه وسلم
 ] يف صحيح اجلامع٧٧١٠: انظر حديث رقم) صحيح: (ينقال األلبا). [املسلم

 
إمنا اهم عليه السالم عن تسمية هذه الشجرة كرما ألن هذا : (قال اخلطايب رمحه اهللا

االسم مشتق عندهم من الكرم، والعرب تقول رجل كرم مبعىن كرمي وقوم كرم أي كرام، 
. شرب اخلمر املتخذة من مثرهافأشفق صلى اهللا عليه وسلم أن يدعوهم حسن أمسائها إىل 

فسلبها هذا االسم وجعله صفة للمسلم الذي يتوقى شرا ومينع نفسه الشهوة فيها عزة 
 .انتهى كالمه رمحه اهللا). وتكرما

 
ومن عرف سر تأثري األمساء يف مسمياا نصرةً وميالً عرف هذا، فسلبها : (وقال ابن القيم

سم احلسن وأعطاه ما هو أحق به منها وهو قلب النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا اال
 .انتهى كالمه رمحه اهللا ).املؤمن

 



 

٤٥٠ 

والناظر يف تاريخ اإلحداث يف دين اهللا جيد أن املصطلحات املة اليت قد يفهم منها معان 
بعضها حق وبعضها باطل،كانت هي من أهم طرائق املبتدعة إلبطال احلق وإحقاق الباطل 

 .ا اتسترا خلفها ولوذً
 

وأما األلفاظ اليت ليست يف الكتاب و ال يف السنة وال اتفق : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
السلف على نفيها أو إثباا، فهذه ليست على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حىت 
يستفسر عن مراده، فإن أراد ا معىن يوافق خرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أقر به، وإن 

   . اد ا معىن خيالف خرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنكرهأر
 

مث التعبري عن تلك املعاين، إن كان يف ألفاظه اشتباه أو إمجال عرب بغريها أو بني مراده ا؛ 
حبيث حيصل تعريف احلق بالوجه الشرعي؛ فإن كثريا من نزاع الناس سببه ألفاظ جمملة 

فصــل يف املراد / جمموع الفتاوى [المه رمحه اهللا انتهى ك). مبتدعة، ومعان مشتبهة
 ].بلفظ احلروف

 
فالنجاة هي يف التمسك مبا جاء به الشرع وما كان عليه الصحابة رضي اهللا عنهم، فنطلق 

 .ما أطلقوا من األلفاظ واملصطلحات ونسكت عما عنه سكتوا
 

قائق وأفصح بترتيب ما سكت عنه الصحابة مع أم أعرف باحل: (قال أبو حامد الغزايل
إحياء علوم [انتهى كالمه رمحه اهللا ).األلفاظ من غريهم إال لعلمهم مبا يتولد منه من الشر

 ].كتاب قواعد العقائد/ الدين 
 

إن قضية املصطلح يف اخلطاب الدعوي قضية عظيمة األمهية جدا، إذ املصطلح يتجاوز 
 أبعادا وأعظم غورا ذلك أن صورته الظاهرة كمجموعة حروف أو كلمات مبا هو أكثر

املصطلح يف خطاب الداعية هو املعرب األول عن اهلوية، كما أنه املعرب عن درجة االنتماء 



 

٤٥١ 

هلذه اهلوية فإن اللسان العريب شعار اإلسالم وأهله و اللغات من أعظم شعائر األمم اليت ا 
 .يتميزون

 
يؤثر يف العقل واخللُق والدين تأثريا قويا اعلم أن اعتياد اللغة : (قال شيخ اإلسالم بن تيمية

بينا ويؤثر أيضا يف مشاة صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني ومشاتهم تزيد العقل 
 .انتهى كالمه رمحه اهللا ).قلُوالدين واخلُ

 
ق مع كونه خلُومن مث كان التمسك باملصطلح الشرعي عالمة على زيادة العقل والدين والُ

نفسه عالمة على االستعالء واالعتزاز باملوروث األصيل، وعدم التبعية املمقوتة يف الوقت 
 .والضعف واالزامية للوافد الدخيل

 
وهذه األمور كلها من أظهر مقومات صحة األمة وعافيتها، ودالئل قوا وثقتها بنفسها 

 .فضالً عن كوا صفات ذاتية للطائفة املنصورة
 

ورة يف دعوم اخللقة للحق ال خياطبوم بلغة جمملة مضطربة هروبا مث إن أهل الطائفة املنص
من التصريح مبا جيب التصريح به كما ال خياطبوم بتكلٍف وتقعٍر مذموم، أو مبصطلحات 
مولدة غريبة، قد حتمل من الباطل أكثر مما حتمله من حق فضال عما فيها من هجر 

قون من القرآن الكرمي ذلك الكتاب املعجز للمصطلحات الشرعية، وهم يف ذلك كله ينطل
 .فخطام الدعوي خطاب قرآين يف لغته كما أنه قرآين يف مضمونه

 
يصِلح لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر * يا أَيها الَِّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سِديدا {: قال تعاىل

 نمو كُموبذُن الَكُمِظيما عزفَو فَاز فَقَد ولَهسرو ِطِع اللَّه٧١-٧٠:األحزاب[} ي.[ 
 



 

٤٥٢ 

فأمرنا اهللا تعاىل بأن نقول قوالً سديدا والقول السديد هو ما كان سديدا يف معناه سديدا 
ا للمخاطب به وأسدالقول وأحسنه قول اهللا سبحانه وتعاىل الذي أنزل للناس يف مبناه تبع 

 .كافة
 
 :ن اخلطاب الدعوي ألهل الطائفة املنصورة يتميز عن غريهم مبيزات منهاإ

 
 فالتكلف مذموم مطلقا وقد جاءت الشريعة بالنهي عنه، ؛عدم التكلف يف العبارة :أوالً

ومن أسوأ التكلف التكلف يف اخلطاب الدعوي بتشديق الكالم والتقعر به والتفاصح فيه 
فة والتفنن فيها واالهتمام الزائد ا، والذي يصل يف أحيان والولع بالتراتيب اللغوية املتكل

كثرية إىل التفريط يف املضمون لصاحل الشكل مع ترك االسترسال السلس يف العبارة، 
والكلمات قريبة التداول سريعة الوصول للعقول والقلوب شغفًا ذه التراكيب لدعم 

 .رح وليس هذا من ذاك يف شيءالبالغة والرصانة يف العرض والعمق واجلدية يف الط
 

فالقرآن الكرمي وهو مقياس الفصاحة والبالغة سهل املأخذ، داين القطاف ينساب يف 
 .عذوبة واسترسال إىل القلوب والعقول بغري تكلف

 
اللَِّه {: بني فقال تعاىل وقد وصف اهللا سبحانه وتعاىل القرآن الكرمي بأنه م ِمن اَءكُمج قَد

 ].١٥:املائدة[} ب مِبنينور وِكتا
 

علَى قَلِْبك ِلتكُونَ ِمن * نزلَ ِبِه الروح الْأَِمني * وِإنه لَتنِزيلُ رب الْعالَِمني {: وقال تعاىل
 ِذِريننِبٍني* الْمم ِبيراٍن ع١٩٥-١٩٢:الشعراء[} ِبِلس.[ 

 
أي هذا القرآن الذي ] ١٩٥:الشعراء[} ِبي مِبٍنيِبِلساٍن عر{: وقوله تعاىل: (قال ابن كثري
باللسان العريب الفصيح الكامل الشامل، ليكون بيناً واضحاً ظاهراً، ) أنزلناه( أنزلناه إليك،

 ].تفسري ابن كثري[انتهى كالمه رمحه اهللا ). قاطعاً للعذر، مقيماً للحجة، دليالً إىل احملجة



 

٤٥٣ 

 
قصود وظهوره ال تعين الركاكة، كما أن التكلف فسهولة اخلطاب ويسره مع وضوح امل

ويلّ األلفاظ ال يعين البالغة والبيان، والنيب صلى اهللا عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد 
 . وقد أويت جوامع الكلم وقد وصفها اهللا سبحانه وتعاىل بالبالغ املبني

 
} ولَّيتم فَِإنما علَى رسوِلنا الْبلَاغُ الْمِبنيوأَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ فَِإنْ ت{: فقال

 ].١٢:التغابن[
 

فبلغ صلى اهللا عليه وسلم البالغ املبني مع امتالكه ناصية الفصاحة، واعتالئه صهوة البالغة 
والبيان ومع هذا كله فأحاديثه وأقواله صلى اهللا عليه وسلم أبعد ما تكون عن التكلف 

 .فظها ونظمها وتراكيبهاوالتعمق يف ل
 

 ، فصالًكان كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كالماً: (قالت عائشة رضي اهللا عنها
 ).يفهمه كل من مسعه

 
إن أحبكم (: وعن أيب ثعلبة اخلشين رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

هللا وأبعدكم مين الثرثارون إىل اهللا وأقربكم مين أحاسنكم أخالقا وإن أبغضكم إىل ا
 .)املتفيقهون املتشدقون

 
كثرة الكالم :  الذين يكثرون الكالم تكلفا وتشدقا والثرثرة:الثرثارون: (قال املناوي
 أي الذين يتوسعون يف الكالم ويفتحون به أفواههم ويتفصحون :واملتفيقهون، وترديده

انتهى كالمه رمحه ).يف خماطبتهم الذين يتكلمون بأشداقهم ويتقعرون :واملتشدقون، فيه
 ].فيض القدير[اهللا 
 



 

٤٥٤ 

 أهل الطائفة املنصورة األكرب يف دعوم اخللق إىل احلق هو إيصال هذا احلق إىل همفَ
القلوب والعقول لتعقل عن اهللا دينه وشرعه ال إلبراز القدرات اللغوية واملهارات األدبية 

ن هدفها ومقصودها األساس، واملتأمل يف والتصرف يف فنون القول مما خيرج بالدعوة ع
كتبه ورسائله صلى اهللا عليه وسلم، اليت كان يرسلها للدعوة، جيد فيها التركيز على 
إيصال الدعوة للغري واإلفصاح عن مقصودها دون تكلف لفظ أو ترتيب وإمنا هو وضوح 

من محل هذا املقصد وسالسة العبارة وقوة املنطق ونفاذ املعىن، و على هذا جرى خري 
 .الدين يف دعوة الناس إليه

 
وعلى هذا النحو مر السلف الصاحل يف بث الشريعة للمؤالف : (قال الشاطيب رمحه اهللا

واملخالف ومن نظر يف استدالهلم على إثبات األحكام التكليفية علم أم قصدوا أيسر 
كلف وال نظم مؤلف و الطالبني لكن من غري ترتيب مت الطرق وأقرا إىل عقول املخاطبني

بل كانوا يرمون بالكالم على عواهنه، وال يبالون كيف وقع الكالم يف ترتيبه إذا كان 
 ].املوافقات[انتهى كالمه رمحه اهللا ).سهل املأخذ قريب امللتمس

 
 الذي يوقع املدعو يف احلرية والتخبط، فال يدري معه ما ؛البعد عن اإلمجال امللبس: ثانيا

 منه، فقد أنزل اهللا تعاىل كتابه مفصال خاصة فيما يتعلق بأصل الدين من الذي يريده اهللا
اإلميان والتوحيد وما يتعلق مبا جيب فعله وما جيب تركه من الواجبات واحملرمات، فكان 
 .اإلمجال يف هذه املواضع عند العلم بالتفصيل من الكتمان الذي حرمه اهللا وتوعد صاحبه

 
 ]١٢٦:األنعام[} اطُ ربك مستِقيما قَد فَصلْنا الَْآياِت ِلقَوٍم يذَّكَّرونَوهذَا ِصر{: قال تعاىل

 
معتدال، موصال إىل اهللا، وإىل دار كرامته، قد بينت أحكامه، : أي( :قال السعدي رمحه اهللا

 .انتهى كالمه رمحه اهللا ).وفصلت شرائعه، وميز اخلري من الشر
 



 

٤٥٥ 

} نَ اللَّه ِليِضلَّ قَوما بعد ِإذْ هداهم حتى يبين لَهم ما يتقُونَوما كَا{: قال تعاىلو
 ].١١٥:التوبة[
 

 .فالتفصيل ملسائل الدين الكبار ومسائله األصلية مانع من الضالل ووقاية من اإلحنراف
 

:  يقول-سلمصلى اهللا عليه و-مسعت رسول اهللا : فعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قال
)احلالل بيفمن اتقي  ن، وبينهما مشتبهات ال يعلمها كثري من الناس،ن و احلرام بي

الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى 
) ، أال إن محى اهللا يف أرضه حمارمهىحول احلمى يوشك أن يواقعه، أال و إن لكل ملك مح

 ].٥٢/ باب فضل من استربأ لدينه / صحيح البخاري : ليهمتفق ع[
 

وهذا اإلمجال غالبا ما يكون دافعه اجلهل أو إيثار السالمة وكالمها مما ال يتحقق معه 
وضوح وبيان اخلطاب الدعوي، وإن املتأمل حلال أهل العلم يف عصرنا ليلمس أن إيثار 

 ريب، فكثر اإلمجال يف مقاهلم وعم السالمة هو السمة العامة لكثري منهم إال من رحم
التلبيس يف كتابام، وسكتوا عن ظلم الطواغيت وتنكيلهم بأهل احلق الصادعني بالصدق، 
وليتهم إذ جبنوا عن الصدع باحلق كفوا ألسنتهم وأمسكوا أقالمهم عن الطعن يف أهل 

 .نياحلق ااهدين الذين عقدوا على عاتقهم نصرة هذا الدين وتبليغه للعامل
 

ه التفصيل والبيان هو من زلة العامل اليت تحذر وقد نص العلماء على أن اإلمجال فيما حقُّ
 .وحيذّر منها واليت يتولد منها شر مستطري وفساد عظيم

 
 مث ذكر أمثلة ،احذروا زلة العامل اي احذروا اإلقتداء فيه فيها ومتابعته عليها: (قال املناوي
جلواب من رأس القلم أو اللسان و إمجاله يف حمل التفصيل تسارعه إىل ا: لذلك ومنها

) والبيان، فهذه ذنوب يتبع العامل فيها العامل، فيموت العاِلم ويبقى شره مستطريا يف العامل
 ].٢٤٤شرح حديث / فيض القدير [ انتهى كالمه رمحه اهللا



 

٤٥٦ 

 
تمسكني وحبقهما اللهم ارزقنا أن نكون بكتابك وسنة نبيك صلى اهللا عليه وسلم من امل

 .من القائمني وإليهما من الداعني وعنهما من املنافحني
 
 ]٢١:يوسف [}واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ{
 
 .احلمد هللا رب العاملني و
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
  الراِفدينأَِمير تنِظيِم القَاِعدِة ِفي ِبالِد

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

٤٥٧ 

 اخلطاب اخلامس و الثالثون

 

  ::ِسلِسلَةُ محاضراِتِسلِسلَةُ محاضراِت
مذَلَهخ نم مرُّهضال يمذَلَهخ نم مرُّهضال ي  

  

  ::املُحاضرةُ اخلاِمسة، و ِهي ِبعنواناملُحاضرةُ اخلاِمسة، و ِهي ِبعنوان
  

))هوخشاُهللا أحقُّ أنْ ت وهوخشاُهللا أحقُّ أنْ ت و((  
 

  هـ١٤٢٦ رمضان ١١
  م٢٠٠٥ تشرين األول/أوكتوبر ١٤

 
ِتِبصيخوالش  

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

احلمد ِهللا معز اإلسالِم بنصره، ومذلِّ الشرِك بقهره، ومصرف األمور بأمره، ومستدرِج 
الكافرين مبكره، الذي قدر األيام دوالً بعدله، وجعل العاقبةَ للمتقني بفضِله، والصالةُ 

 . منار اإلسالِم بسيِفهوالسالم على من أعلى اُهللا
 



 

٤٥٨ 

 أما بعد؛
 

فإنَّ املتأملَ يف أحواِل أُويل األمر من العلماِء واألمراء ليجد أنَّ مراتبهم يف نفوِس اخللِق 
تتفاوت، سموا ورفعة، وخفضا وضعة، حبسب اقتران فعاهلم بأقواهلم، فإن النفوس فطرت 

 .كس بالعكسعلى تعظيم وتقدير من أتبع قوله فعله، والع
 

ولذا كان اقتضاُء القول العمل أحد األسس اليت تقوم عليه الدعوة عند أهل الطائفة 
املنصورة، إذ هو دليل صدق الدعوة، ودليل صدق أصحاا، وعالمة يقينهم يف ما يدعون 
الناس إليه، بل هو ذاته دعوةٌ أبلغ من دعوة القول، إذا قد فطر اهللا النفوس على أن 

ان احلال أعظم من استجابِتها للسان املقال، ولذا فكل ما اتسعت مسافة تستجيب للس
اخلُلِف بني القول والعمل كلما قل تأثري القول يف املدعوين، فكان عي الفعال كعي املقال، 

 .بل هو أشد
 

تنسونَ تأْمرونَ الناس ِبالِْبر وأَ{: وقد ى اهللا تعاىل عن خمالفة العمل للقول، فقال سبحانه
 ].٤٤:البقرة [}أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الِْكتاب أَفَالَ تعِقلُونَ

 
قَالَ ،  التوِبيخ، والْمراد ِفي قَول أَهل التأِْويل علَماء الْيهود معناههذَا ِاسِتفْهام: (قالَ القُرطيب
لرجل ِمنهم ِلِصهِرِه وِلِذي قَرابته وِلمن بينه وبينه كَانَ يهود الْمِدينة يقُول ا(ِابن عباس 

رضاع ِمن الْمسِلِمني اُثْبت علَى الَِّذي أَنت علَيِه، وما يأْمرك ِبِه هذَا الرجل يِريدونَ محمدا 
 ))ا يأْمرونَ الناس ِبذَِلك، ولَا يفْعلُونهصلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَِإنَّ أَمره حق فَكَانو

 
كَبر مقْتاً ِعند اللَِّه أَن تقُولُوا * يا أَيها الَِّذين َآمنوا ِلم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ {: و قال تعاىل
 ]٣-٢:الصف [}ما لَا تفْعلُونَ

 



 

٤٥٩ 

. عليه، ورمبا متدحتم به، وأنتم ال تفعلونهمل تقولون اخلري، وحتثون : أي: (قال السعدي
فهل تليق . وتنهون عن الشر، ورمبا نزهتم أنفسكم عنه، وأنتم متلوثون متصفون به

. ن أكِرب املقت عند اهللا، أن يقول العبد ما ال يفعل؟أم ِم. باملؤمنني، هذه احلالة الذميمة؟
ليه، والناهي عن الشر، أن يكون وهلذا ينبغي لآلمر باخلري، أن يكون أول الناس مبادرة إ

 ]تفسري السعدي على سورة الصف [. اهـ)أبعد الناس عنه
 

فمن وافق قولُه فعلَه فذاك الذي أصاب حظه، ومن : (قال ابن مسعود رضي اهللا عنه
 .)خالف قولُه فعله فذاك إمنا يوبخ نفسه

 
اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى : ومن حديث أسامةَ بن زيد رضي اهللا عنهما قال

جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق أقتابه يف النار فيدور كما يدور احلمار "
برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فالن ما شأنك أليس كنت تأمرنا باملعروف 

 ).كنت آمركم باملعروف وال آتيه وأاكم عن املنكر وآتيه( :وتنهانا عن املنكر؟ قال
 ]٢٠٧٨٥، أمحد ٣٠٢٧البخاري [
 

رأيت ليلة أسري يب (وعن أنس رضي اهللا عنه قال، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قرض شفاههم مبقارض من نار فقلت من هؤالء يا جربيل فقال اخلطباء من أمتك رجاال ت

 ]ابن حبان [)يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون
 

ذكر وصف اخلطباء الذين يتكلون ( :وقد ترجم ابن حبان رمحه اهللا هلذا احلديث بقوله
ل من ثَ فكان م،على القول دون العمل حيث رآهم صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسري به

 .)خالف عمله قوله كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق يف الرجس والدنِس
 

ليهم الصالة والسالم يدعون الناس بأفعاهلم قبل دعوم إياهم ولقد كان أنبياء اهللا ورسله ع
 .بأقواهلم، فكانوا عليهم السالم أولَ مبادر ملا يأمرون به، وأولّ منتٍه عما ينهون عنه



 

٤٦٠ 

 
وما أُِريد أَنْ أُخاِلفَكُم ِإلَى ما أَنهاكُم {: قال تعاىل عن شعيٍب عليه السالم أنه قال لقومه

 }نْ أُِريد ِإالَّ اِإلصالَح ما استطَعت وما توِفيِقي ِإالَّ ِباللِّه علَيِه توكَّلْت وِإلَيِه أُِنيبعنه ِإ
 ]٨٨:هود[
 

وما أُِريد أَنْ أَنهاكُم عن أَمر ثُم أَفْعل ِخلَافه، بلْ لَا أَفْعل ِإلَّا ما : يقُول: (قال ابن جرير
 ]تفسري الطربي) [ِه ولَا أَنتِهي ِإلَّا عما أَنهاكُم عنهآمركُم ِب

 
: وتأمل مليا قوله تعاىل يف قصة نبيه الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف عليه السالم

}قَالَ اآلخراً ومخ ِصراِني أَعي أَرا ِإنمهدانَ قَالَ أَحيفَت نجالس هعلَ مخداِني وي أَرِإن ر
ِسِننيحالْم ِمن اكرا نأِْويِلِه ِإنا ِبتئْنبن هِمن رأْكُلُ الطَّيزاً تبأِْسي خر قِملُ فَوأَح{ 

فرؤيتهما له عليه السالم من احملسنني هي اليت دعتهما للركون إليه والثقِة يف ] ٣٦:يوسف[
أسرع وأشد يف التأثري يف نفسهما من مقاله، بل كان قوله، فكان حاله عليه السالم أسبق و

 .هذا احلال هو األساس الذي قامت عليه دعوة املقال بعد ذلك
 

إن للفعل تأثريا يف النفوس يفوق تأثري القول ارد مما جيعل استجابتها للفعل أكثر من 
 عمر رضي اهللا استجابتها للقول، وقد قامت الدالئل الكثرية على ذلك، منها ما رواه ابن

اختذ النيب صلى اهللا عليه وسلم خامتًا من ذهب فاختذ الناس خواتيم من (: عنهما قال
فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم إين اختذت خامتًا من ذهب فنبذه، وقال إين لن . ذهب

 .]٦٧٥٤البخاري  [)ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم
 

 .أن الفعل أبلغ من القولوقد استنبط أهل العلم من هذا احلديث؛ 
 

رغ من قضية فلما فُ(: ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء يف قصة صلح احلديبية، وفيها
الكتاب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه قوموا فاحنروا مث احلقوا قال فواهللا 



 

٤٦١ 

سلمة ما قام منهم رجل حىت قال ذلك ثالث مرات فلما مل يقم منهم أحد دخل على أم 
فذكر هلا ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا نيب اهللا أحتب ذلك اخرج مث ال تكلم أحدا 

قك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حىت منهم كلمة حىت تنحر بدنك وتدعو حاِل
 ققه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم حيِلفعل ذلك حنر بدنه ودعا حاِل

 ]٢٥٢٩البخاري  [.)بعضا
 

وقد انتزع أهلُ العلم من هذا احلديث أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول، وقال 
 ،)أدركت الناس وما يعجبون بالقول(  كان يقولاسم بن حممدقبلغين أن ال: اإلمام مالك
 .هـ.أ. ) إىل عمله وال ينظر إىل قولهنظريريد بذلك العمل، إمنا ي(: قال مالك

 
خمالفة العمِل للقول مما يؤدي إىل أعظم ما يكون من الفساد والفتنة يف ومن املعلوم أن 

 ،الدين، حيث خيتلط عند الناس احلق بالباطل بل ويكون الدين يف أعينهم يف صورة شديدة
من جراء ما يرونه من مفارقة العمل للقول يف واقع حلة الدين ورجاله املتحدثني بامسهم. 

 
إمنا مثل عامل السوء  (: ضرب مثل لعلماء السوء فقيل؛قال حيث وما أفقه قول بوهيٍف

هـ.أ. ) املاء اىل الشجر فتحيا بهخِلكمثل احلجر بالساقية، فال هو يشرب املاء، وال هو ي 
 

علماء السوء جلسوا على أبواب اجلنة يدعون إليها بأقواهلم ويدعون إىل (قال ابن القيم 
لناس هلموا قالت أفعاهلم ال تسمعوا منهم، فلو كان ما النار بأفعاهلم، فكلما قالت أقواهلم ل

) دعوا إليه حقًا؛ كانوا أول املستجيبني له، فهم يف الصورة أِدالَّء، ويف احلقيقة قطاع طرق
 ]الفوائد  [.اهـ

 
ولذا فإنَّ أبصار املدعوين شاخصةً حنو الدعاة حتصي عليهم كل شيء وإن دق، إذ ملا 

 .الناس؛ نصب الناس إليهم وجوههمنصبوا أنفسهم لدعوة 
 



 

٤٦٢ 

يا ِنساَء النِبي من يأِْت ِمنكُن {: وقد قال تعاىل يف حق أُمهات املؤمنني رضي اهللا عنهن
 ]٣٠:األحزاب[} ِبفَاِحشٍة مبينٍة يضاعف لَها الْعذَاب ِضعفَيِن وكَانَ ذَِلك علَى اللَِّه يِسريا

 
ذاك إال ألن قُدوات، مع ما فيه من صيانٍة جلنان وجناب رسول اهللا صلى اهللا عليه  وما 
 فلما كانت مكانتهن رفيعة ناسب أن جيعل اهللا الذنب الواقع منهم عقوبته مغلظة، -وسلم

فأفاد ذلك أن من عظُمت مرتلته وشخصت األبصار إليه ليس كغريه من اخلاملني الذين ال 
 .ذ األول حمل النظر واالقتداء دون الثاينيأبه هلم، إ

 
فقواعد الشرع تقتضي أن يسامح اجلاهل مبا ال يسامح به العامل، وأنه يغفر : (قال ابن القيم

له ما ال يغفر للعامل، فإن حجة اهللا عليه أقوم منها على اجلاهل، وعلمه بقبح املعصية 
نعمة اهللا عليه مبا أودعه من العلم وبغض اهللا هلا وعقوبته عليه أعظم من علم اجلاهل، و

أعظم من نعمته على اجلاهل، وقد دلت الشريعة على أن من حيب باإلنعام وخص بالفضِل 
واإلكرام مثَّ أسام نفسه مع ميل الشهوات فأرتعها يف مراتع اهللكات، وجترأ على انتهاك 

تب مبا ال يقابل به من ليس احملرمات، واستخف بالتبعات والسيئات أنه يقابل باالنتقام والع
 .اهـ). يف مرتبته

 
فالقاعدة هنا؛ أنه كلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند املخالفة أعظم خلصوصية 

 .املرتلة واحملل
 

 ،وقد كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إذا صعد املنرب فنهى الناس عن شيء مجع أهله
ناس ينظرون إليكم نظر الطري إىل اللحم، فقال إين يت الناس عن كذا وكذا، وإن ال

 .وأقسم باهللا ال أجد أحدا فيكم فعله إال أضعفت فيه العقوبة
 

بل إن الداعية قد ال يسعه ما يسع الناس خلصوص مرتلته، وخصوص ما نصب نفسه له، 
 .وعلى هذا جرى الدعاة اهلداة



 

٤٦٣ 

 
دى بنا خشيت أن ال يسعنا كنا نضحك ومنزح، فلما صرنا يقت(: قال اإلمام األوزاعي

 . هـ. أ)التبسم
 

ال ينبغي ملن يقتدى به إذا ترخص يف أمٍر لضرورة أو تشدد فيه (: وقال القاضي عياض
بوسوسة، أو العتقاده يف ذلك مذهبا شذّ به عن الناس أن يفعله حبضرة العامة اجلهلة؛ لئال 

 .هـ.أ. )فيه هو الفرض الالزميترخصوا برخصته لغري ضرورة أو يعتقدوا أن ما تشدد 
 

إذا اشتغل العلماء : فكيف مبا هو فوق ذلك من املخالفات الظاهرة املنادى عليها، وقد قيل
وإذا صار العلماء أكلة الشبهة؛ صار العوام أكلة .. بهةجبمع احلالل؛ صار العوام أكلة الش

 .وإذا صار العلماء أكلة احلرام صار العوام كفَّارا.. احلرام
 

ومن مثَّ فالظامل لنفسه مبخالفة عمله لقوله ال يكون إماما يقتدى به أبدا، وهو ما يدل عليه 
وِإِذ ابتلَى ِإبراِهيم ربه ِبكَِلماٍت فَأَتمهن قَالَ ِإني جاِعلُك ِللناِس ِإماماً : (عموم قوله تعاىل

 ]١٢٤:البقرة) [عهِدي الظَّاِلِمنيقَالَ وِمن ذُريِتي قَالَ الَ ينالُ 
 

 )ال أجعل إماما ظاملًا يقتدى به(: عن جماهٍد أنه قال يف اآلية السابقة
 

وإمنا ال يكون من خالف عملُه قولَه إماما؛ ألن النفوس جمبولةٌ على عدم االنقياد على من 
 .ردةخيالف قوله فعله، فاقتدائهم باألفعال أبلغ من اقتدائهم باألقوال ا

 
 :وقد قيل

 
  إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها ***يا واعظ الناس قد أصبحت متهما

 



 

٤٦٤ 

 ملا -رمحهما اهللا مجيعا-ومن هذا القبيل، قولُ اإلمام عبداهللا بن املبارك يف إمساعيل بن علية 
 :توىل والية للصدقة عند الرشيد حيث كتب له يقول

 
 يـا جـاعل العـلـم لـه بـازيا

 ـطــاد أمــوال املســاكنييص
*** 

 احـتـلت لـلدنيــا ولذاــا
 حبيلـــة تـــذهب بـــالدين

*** 
 فصـــرت جمنونـــا بـهـا

 بعـدمـا كـنـت دواًء للمـجـانني
*** 

 أيـن روايـاتك فـيمـا مـضـى
 عـن ابـن عـوٍن وابـن سـريين

*** 
 ودرســك العـلــم بآثــاره

 الطـنيفــي تـرك أبـواب السـ
*** 

 تقــــولُ أكـــرهت فمـاذا
 كذا زل حـمار العـلم فـي الطـني

*** 
 ال تبــع الــدين بالـدنيــا
 كـمــا يفعـل ضـالل الرهـابني

  
 



 

٤٦٥ 

 .هذا وابن علية ابن علية، والرشيد الرشيد
 

 فاذا جر العامل ، والعامل طبيب هذه األمة،املال داء هذه األمة(: وعن سفيان الثوري قال
 ).الداء اىل نفسه فمىت يربؤ الناس

 
فانظر إذا كنت إماما أي إمام تكون، فرمبا جنت األمة باإلماِم الواحد، ورمبا (: قال املناوي

 :وإمنا مها إمامان؛ هلكت باإلمام الواحد
 

} واوجعلْنا ِمنهم أَِئمةً يهدونَ ِبأَمِرنا لَما صبر{ قال اهللا عز وجل :إمام هدى
 وإمنا صاروا أئمة حني صربوا عن الدنيا، وال يكون إمام ،يعين على الدنيا] ٢٤:السجدة[
هدىا{: جةً ألهل الباطل فإنه قال حِرنونَ ِبأَمدهال بأمر أنفسهم، وال ] ٢٤:السجدة[} ي

 .بأمور الناس
 

وال جتد ] ٤١: القصص[} لَى الناِروجعلْناهم أَِئمةً يدعونَ ِإ{: قال اهللا تعاىل: وإمام آخر
 .أحدا يدعو إىل النار، ولكن الدعاةَ إىل معصية اهللا

 
 .اهـ" فهذان إمامان مها مثلٌ من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقني

 
ومىت خالف العمل القول؛ فقد القول مصداقيته، وشك املدعوون يف يقني قائله فيه، إذ لو 

 .وصدق ما يدعوا إليه لكان أول مبادر إليه مستمسك به  صحةكان القائل على يقني من
 

داوي من املداوى فكما أن الطبيب إذا قال مرتلة الواعظ من املوعوظ كاملُ(: قال املناوي
للناس ال تأكلوا كذا فإنه سم مث رأوه يأكله عد سخرية وهزؤا، كذا الواعظ إذا أمر مبا مل 

 فالواعظ من املوعوظ جيري جمري الطابع من يعمله ومن مث قيل يا طبيب طبب نفسك،



 

٤٦٦ 

ل يف املطبوع فكما يستحيل انطباع الطني من الطابع مبا ليس منتقشا فيه فمحال أن حيص
 . انتهى كالمه)نفس املوعوظ ما ليس يف نفس الواعظ

 
 ال تنهى عن خلق وتأيت مثله

عليك إذا فعلت عظيمعار  
*** 
  غيهانها عابدأ بنفسك فا

 ت عنه فأنت حكيمفإن انته
*** 

 فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى
 بالقول منك وينفع التعليم

  
 

تبعوا أفعاهلم أقواهلم الذين ا ، وإن كانوا حيفظون ألهل العلم؛إن أهل الطائفة املنصورة
 وإمنا ، إال أنه ليس يف ميزان أهل الطائفة املنصورة أن يعرفوا احلق م،قدرهم ومكانتهم
 .ل باحلقهم يعرفون الرجا

 
 ، ال أن احلق يعرف م، وما يقوم عليه،فالرجال ماهم إال وسيلة ملعرفة احلق ببيان دليله

 اً إذ اتباع الرجال أيا كان شأم من الدين علم،فيدار معهم يف مجيع أقواهلم وأفعاهلم
 فضال عن ، ومن أعظم أسباب الضالل،وعمال بغري حجة قائمة من أوسع أودية الباطل

 .بيل ضعاف العقولكونه س
 

 خارج عن طرق ؛وقد اتفق أهل العلم كافة على أن معرفة احلق بالرجال و هو التقليد
 كون من عرف احلق بالرجال يسري على غري بصرية من لىالعلم وسبله ممن هو دال ع

 . وإمنا مل يزل بعد يف ظلمات اجلهل يتخبط،أمره



 

٤٦٧ 

 
ليه اسم عد ليس بعلم وأن املقلد ال يطلق ال خالف بني الناس أن التقلي: (بن القيمإقال 
 .انتهى كالمه)  عامل

 
رق العلم  عن طُةً وكانت معرفة احلق بالرجال خارج، ما قام عليه الدليل هووملا كان العلم

 وعن معرفة احلق بالدليل مع ،الكتاب والسنة وأقوال الصحابةعن ل د كان من ع؛وسبله
 .ذكاة امليتة مع متكنه إىل املُل إىلعد كمن ،متكنه منه إىل التقليد

 
بن القيم عليه رمحة إفإن األصل أن ال يقبل قول الغري إال بدليل إال عند الضرورة كما قال 

وقد ذم أتباع الرجال بغري حجة قائمة غاية الذم بل وجعل ذلك من أعظم أسباب (:  اهللا
 .)اإلعراض عن دينه الذي أنزله وارتضاه

 
يلَ لَهم اتِبعوا ما أَنزلَ اللّه قَالُواْ بلْ نتِبع ما أَلْفَينا علَيِه آباءنا أَولَو كَانَ وِإذَا ِق {:قال تعاىل

ومثَلُ الَِّذين كَفَرواْ كَمثَِل الَِّذي ينِعق ِبما الَ يسمع  * آباؤهم الَ يعِقلُونَ شيئاً والَ يهتدونَ 
عِقلُونَِإالَّ دعالَ ي مفَه يمع كْمب ماء صِند١٧١-١٧٠:البقرة[} اء و[ 

 
وِإذَا ِقيلَ {:  قال علمائنا وقوة ألفاظ هذه اآلية تعطي إبطال التقليد ونظريها :قال القرطيب

دجا وا منبسوِل قَالُواْ حسِإلَى الرو لَ اللّها أَنزاْ ِإلَى مالَوعت مالَهاءنِه آبلَيا عن {
 ].١٠٤:املائدة[
 

وقد صارت ( ]:١٠٤:املائدة[}  حسبنا ما وجدنا علَيِه آباءنا{: قال الشوكاين يف قوهلم
وعصاهم اليت يتوكؤون عليها إن ،ن املقلدةهذه املقالة اليت قالتها اجلاهلية نصب أعي 

هم مبن قلدوه ممن هو جاج فاحت،ة وصرخ هلم صارخ الكتاب والسن،دعاهم داعي احلق
كقول هؤالء و  ه، مع خمالفة قوله لكتاب اهللا أو لسنة رسوله،مثلهم يف التعبد بشرع اهللا

 .)تدور اإلفادة واإلستفادة  ال يف املعىن الذي عليه،وليس الفرق إال يف جمرد العبارة اللفظية



 

٤٦٨ 

 
 ]٢١:لقمان[} دعوهم ِإلَى عذَاِب السِعِريأَولَو كَانَ الشيطَانُ ي {:وقال الشوكاين يف قوله

 
، ما أقبح التقليد وأكثر ضرره على صاحبه وأوخم عاقبته وأشئم عائدته على من وقع فيه

ود الفراش عن هلب النار لئال ذفإن الداعي له إىل ما أنزل اهللا على رسوله كمن يريد أن ي
 . انتهى كالمه)لسعريترق فتأىب ذلك وتتهافت يف نار احلريق وعذاب احت
 

 إن كانت قد نزلت أساسا يف الكفار إال أا تشمل بعمومها كل ؛وهذه اآليات السابقة
 أيا كان حمل التقليد ،من عرف احلق بالرجال موافقة هلم وتقليدا بغري حجة من اهللا وبرهان

تقليد  إذ العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب مع اختالف احلكم تبعا حملل ال،وموضعه
 .وموضعه

 
 وقد احتج ،ومثل هذا يف القرآن كثري من ذم تقليد اآلباء والرؤساء(: قال بن عبد الرب

 ألن ، ومل مينعهم كفر أولئك من اإلحتجاج ا،العلماء ذه اآليات يف إبطال التقليد
  وإمنا وقع التشبيه بني التقليدين بغري،التشبيه مل يقع من جهة كفر أحدمها وإميان آلخر

 فقلد آخر يف مسألة دنياه ، وقلد آخر فأذنب، كما لو قلد رجل فكفر؛ للمقلدحجٍة
 ألن كل ذلك تقليد يشبه ، كان كل واحد ملوما على التقليد بغري حجة،فأخطأ وجهها
 .اهـ)  وإن اختلفت اآلثام فيه،بعضه بعضا

 
 الذي حذرنا اهللا ،ومعرفة احلق بالرجال موافقة هلم وتقليدا بغري حجة هو دين أهل الكتاب

 . وهو مما كان سبب خروجهم عن امللة اليت انزل اهللا إليهم،تعاىل من الوقوع فيه
 

 ]٣١:التوبة[} اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دوِن اللِّه{: قال تعاىل
 



 

٤٦٩ 

سلم وهو عن عدي بن حامت رضي اهللا عنه وكان قد قدم على النيب صلى اهللا عليه و
اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دوِن اللِّه والْمِسيح  {:نصراين فسمعه يقرأ هذه اآلية

} ابن مريم وما أُِمرواْ ِإالَّ ِليعبدواْ ِإلَـها واِحدا الَّ ِإلَـه ِإالَّ هو سبحانه عما يشِركُونَ
 ]٣١:التوبة[
 

مون ما أحل حِرأليس ي: إنا لسنا نعبدهم قال صلى اهللا عليه وسلم: قال فقلت يارسول اهللا
اهللا فتِححرمونه، ويفتلك : بال فقال صلى اهللا عليه وسلم: حلونه قال قلتلون ما حرم فت
 .عبادم

 
كانت : ال ق؟ كيف كانت الربوبية يف بين إسرائيل:قلت أليب العارية(: قال الربيع بن أنس

 ، فقالوا لن نسبق أحبارنا بشئ،الربوبية أم وجدوا يف كتاب اهللا ما أمروا به ووا عنه
 فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب اهللا ، وما ونا عنه انتهينا لقوهلم،فما أمرونا به ائتمرنا

 .)وراء ظهورهم
 

لرجال وقوفا عندهم ومن لطيف ما ينشد هنا يف بيان حال أمثال هؤالء ممن يعرف احلق با
 :وإعراضا عن الكتاب والسنة،  قول املنذر بن سعيد البلوطي حيث قال

 
 عبريي من قوم يقولون كلما
 طلبت دليال هكذا قال مالك

*** 
 هكذا قال أشهب فإن عدت قالوا

 وقد كان ال ختفى عليه املسالك
*** 

 فإن زدت قالوا قال سحنون قبله
 ومن مل يقل مقاله فهو آفك



 

٤٧٠ 

*** 
 وعكروا إن قلت قال اهللا ضجواف

 وقالوا مجيعا أنت قرن مماحك
*** 

 وإن قلت قد قال الرسول فقوهلم
 أتت مالك يف ذلك املسالك

 
أتت فالن يف ذلك ( ، بل ولسان مقال كل من عرف احلق بالرجال،وهذا لسان حال

وص من  وهي شبهة لرد احلق واهية ومفادها تعطيل الدين بالكلية وتفريغ النص،)املسالك
 .حمتواها

 
 ، إال النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ومن املقطوع به عند اجلميع أن احلق ال يدور مع معني

 :فحال املقلد يف الباطل، ألنه لو كان كذلك لوجب اتباعه يف كل ما قال
 

 ِدد غزية أرشغويت وإن ترش *** وهل أنا من غزية إن غوت
 

 وأمروا ،خيها املتصل هذا املعلم اهلام من معامل احلقوقد رسم أئمة الطائفة املنصورة عرب تار
 .به ووا عن ضده

 
أتظن أن : حني قال له احلارث بن عبد اهللا األعور(: فعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

ياحارث إنه : طلحة والزبري رضي اهللا عنهما كانا على الباطل؟ قال علي رضي اهللا عنه
 .)الرجال اعرف احلق تعرف أهلهملبوس عليك إن احلق ال يعرف ب

 
أضللت الناس قال : أن عروة بن الزبري رمحه اهللا قال البن عباس(: وعن أيب مليكة رمحه اهللا
أوال تسأل : تأمر بالعمرة يف هؤالء العشر وليست فيهم عمرة فقال :وما ذاك يا عرية قال



 

٤٧١ 

 بن عباس رضي اهللا ،  فقال!فإن أبو بكر وعمر مل يفعال ذلك: أمك يف ذلك، فقال عروة
إين أحدثكم عن النيب صلى اهللا   واهللا ماأرى إال سيعذبكم،،هذا الذي أهلككم: عنهما

 .)عليه وسلم وجتيؤنين بأيب بكر وعمر
 

ها رسول اهللا نة سنإنه ال رأي ألحد مع س(: وكتب عمر بن عبد العزيز رمحه هللا إىل الناس
 .)صلى اهللا عليه وسلم

 
 فقال اإلمام ؟ ما الذي يبكيك: فسأله،اهللا على مالك فرآه يبكيودخل القعنيب رمحه 

 ترب لوددت أين ض!؟ األحق بالبكاء مينن وم!؟ وما يل ال أبكي،يا بن قعنب(: مالك
 .) وليتين مل أفيت بالرأي،يل السعة فيما سبقت إليهكانت سوطا وقد 

 
يا أبا إبراهيم التقلدين (: ه ل حيث قال،وما أحسن كلمة الشافعي رمحه اهللا لتلميذه املزري

 .) وانظر يف ذلك لنفسك فإنه دين،يف كل ما أقول
 

 فقال )عون احلديث ويذهبون إىل رأي سفيانإن قوما يد(: وقيل لإلمام أمحد رمحه اهللا
أعجب لقوم مسعوا احلديث وعرفوا اإلسناد وصحته ويدعونه ويذهبون إىل (: رمحه اهللا

فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَن تِصيبهم ِفتنةٌ أَو { :قال تعاىل، رأي سفيان وغريه
والِْفتنةُ  {:قال اهللا تعاىل؛ الكفر :وتدري ما الفتنة، ]٦٣:النور[} يِصيبهم عذَاب أَِليم

 ،وسلمفيدعون احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه ، ]٢١٧:البقرة[} أَكْبر ِمن الْقَتل
 .اهـ ).وتغلبهم أهوائهم إىل الرأي

 
 أو نزل م من ، فما أعياهم من حكم،فأهل الطائفة املنصورة يتلمسون احلق من مظانه

   أحياءاً، طلبوا احلق من أصوله املستقرة لغري نظر منهم ملا عليه الرجال من ذلك،نازلة
 .أمواتا كانوا أو

 



 

٤٧٢ 

 ، قبل أن حياكموا غريهم، إىل هذا األصل أنفسهممونوأهل الطائفة املنصورة أول ما حياِك
 وهم لذلك يضعون على هذا ،فحاشاهم أن يكونوا أصحاب دعوة هم أول من خيالفها

احملك أقوال وأفعال أقرب الناس وأحبه إليهم من شيخ أو عامل أو أمري و زعيم أو غريه أو 
 .غري ذلك من كل مطاع هلم ومتبع

 
 وهو أن كثريا من أئمة الدين قد ،في ينبغي التفطن لههنا أمر خ وها(: قال بن رجب

 موضوعا عنه خطأه ، على اجتهاده فيها مأجور، ويكون جمتهدا فيه، مرجوحال قوالًقوي
 ألنه قد ال ينتصر يف هذا القول ؛ يف هذه الدرجةته وال يكون املنتصر ملقالته تلك مبرتل،فيه

 وال ، وال انتصر له،غريه من أئمة الدين ملا قبله حبيث أنه لو قاله ،إال لكون متبوعه قد قاله
 وهو مع هذا يظن أنه إمنا انتصر للحق مبرتلة ، وال عادى من خالفه،واىل من يوافقه

 وإن أخطأ يف اجتهاده ،كان قصده اإلنتصار للحقإمنا  وليس كذلك فإن متبوعه ،متبوعه
 وأنه ال ، وظهور كلمته،لو متبوعه إرادة ع؛وأما هذا التابع فقد شاع انتصاره ملا يظنه احلق

فإنه مهم هذا  وهذه دسيسة تقدح يف قصد اإلنتصار للحق، فافهم ،نسب إىل اخلطأي
 .اهـ).  واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم،عظيم

 
 ،حييطون أهل العلم العاملني الة من اإلجالل والتقدير إن أهل الطائفة املنصورة وإن كانوا

 .ك يوقنون بأن العصمة منتفية عن غري األنبياء عليهم السالمإال أم مع ذل
 

 فإم يدعون إىل اجتناب ، أو ظهر منه خطأ،ولذا فإذا بدا من أحد هؤالء العلماء زلة
 وإن كان صاحبها قد يكون معذورا بل مأجورا إن كان ، وعدم متابعته على خطائه،زلته
 .جمتهدا

 
 مل جيز ألحد أن يفيت ويدين ،أن العامل يزل وخيطئوإذا صح وثبت (: قال بن عبد الرب  

 .اهـ ).بقول ال يعرف وجهه
 



 

٤٧٣ 

 ، ووجوب اجتناا وطرحها، وبينوا خطرها،حذر أئمة الطائفة املنصورة من زلة العامل وقد
 .وعدم متابعته فيها

 
ثالث دم الدين زلة عامل وجدال منافق وأئمة (:  بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال عمر
 .)نمضلو

 
 فإن الشيطان قد يقول كلمة ؛وأحذركم زيغة احلكيم(: وقال معاذ بن جبل رضي اهللا عنه

وكيف زيغة احلكيم؟ :  قيل له، وقد يقول املنافق كلمة احلق،ضاللة على لسان احلكيمال
 ). فاحذروا زيغته!وتقولون ما هذه  هي الكلمة تروعكم وتنكروا:قال رضي اهللا عنه

 
 وذلك ألن اجلاهل غري ؛ وزلة اجلاهل خيفيها اجلهل،مل يضرب ا الطبلوقد قيل زلة العا

 . غري متبع يف أمره،حمتج به
 

 :وهللا ذر القائل
 

 العيب يف اجلاهل املغمور مغمور
 وعيب ذي الشرف املذكور مذكور

*** 
 ككوفة الظفر ختفى من حقارا

  يف سواد العني مشهورهاومثل
  

 ،ملن يقتدي به و ولذا كانت زلة العامل زلة له، متبع يف أمره،حمتج به، فالعامل منظور إليه
 . فأثرها متعد ال الزم

 



 

٤٧٤ 

 مث إخفاءه إن وقع، وكما يتضاعف  الذنب، ترك؛ وعليهم وظيفتان،فأمر العلماء خطر
 فحركات ، اتبعواا فيضاعف عقام على الذنوب والسيئات إذ،اتنثوام على احلس
 . إما بربح أو خسران،لنقصان تتضاعف آثارهالزيادة وااالعلماء يف طوري 

 
 ام إذِلزلة عا: أنه سئل من أشد الناس فتنة فقال(: وقد روي عن عيسى عليه السالم

 .) زل بزلته عاملَ؛زل
 

ن ي بينوا موقعها من د، وأمروا بطرحها واجتناا،وأهل العلم بعد أن حذروا من زلة العامل
حلق ا منقطعة الصلة مبدارك ،وارد اإلجتهاد املعتربة فنصوا على كوا خارجة عن م،اهللا

 . ولذا كانت باطلة النسبة لدين اهللا وشرعه،ومسالكه
 

ولكأن أبناء األمة يف هذه األزمان أحوج ما يكونون لإلستفادة من كالم هؤالء األئمة يف 
ت فيه  وال سيم يف هذه األزمان حيث كثر، ودعوم إىل اجتناا،حتذيرهم من زلة العامل

 . يف موقفهم من اجلهاد وأهلها وال سيم،زالت أهل العلم
 

 الذين كانت هلم سابقة يف الدعوة ؛ بدت من بعض إخواننا أهل العلم،ويف اآلونة األخرية
دهم عن ساحات اجلهاد وعدم ممارستهم الفعلية  كان سببها بع، هالك وأخطاء؛إىل اهللا
 كل ذلك ،ا وسائل اإلعالم املسرية كل مطار وطارت ، فضربت بزالم الطبول،للجهاد

 ، وتنفريهم من ااهدين، وصد الناس عن اجلهاد، وتفريق الكلمة،بغية شق الصفوف
 عمال بقول النيب ، حىت ال يقتدي م فيها، علينا التنبيه على زالت إخوانناافكان لزام

 )انصر أخاك ظاملا أو مظلوما(: صلى اهللا عليه وسلم
 

 كثر ذكره وامتهانه يف اآلونة ، مصطلح دخيل)منظري التيار اجلهادي(إن مصطلح 
 وهذا ، من قبل وسائل اإلعالم ليصدوا أبناء األمة عن اجلهادااألخرية، والسيم

 .املصطلح يف حقيقته هو فصام نكد بني القول والفعل



 

٤٧٥ 

 
سبق  كما ، كانوا يف مقدمة ركب اجلهاد، وكر الدهور،فإن أهل العلم على مر العصور

ر لألمة أحكام اجلهاد مث هو قعد  ومل نسمع أن أحدا منهم نظّ،ذكره بشواهده غري مرة
 . وكأنه ليس معنيا ذا اخلطاب،وختلف عن اجلهاد الواجب املتعني عليه

 
 يف أصحابه، حيث  وطعن ذم؛وإن املتأمل اللبيب ليلحظ أن هذا املصطلح يف حقيقته

كَبر مقْتا ِعند * ا أَيها الَِّذين َآمنوا ِلم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ ي{: يدخلهم يف قول اهللا تعاىل
 ]٣-٢:الصف[} اللَِّه أَن تقُولُوا ما لَا تفْعلُونَ

 
إن املقرر عند أهل العلم أن الذي يفيت يف مسألة ما البد أن يكون عنده علم باحلكم 

 . وإال كانت فتواه جمانبة للصواب،ه هذا احلكم وعلم بالواقع الذي يطبق علي،الشرعي
 

 إال ، الفتوى وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلقيتوال يتمكن املف(:  بن القيمإقال 
 :بنوعني من الفهم

 
 بالقرائن واألمارات  فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع:أحدمها

 .والعالمات حىت حييط به علما
 

 وهو فهم حكم اهللا الذي حكم به يف كتابه أوعلى فهم الواجب يف الواقع :ثاينوالنوع ال
انتهى  .)لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف هذا الواقع مث يطبق أحدمها على اآلخر

 .كالمه
 

 حيث مجعوا بني ، جلمعهم بني األمرين،ولذا كان ااهدون هم أسعد الناس بالدليل
 وعلمهم بالواقع الذي هم ،الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلفاحلكم الشرعي املبين على 

 .يف األصل يعايشونه



 

٤٧٦ 

 
إذا رأيت الناس قد اختلفوا (:  قال سفيان بن عيينة البن املبارك عليهما رمحة اهللا

} لَنهِدينهم سبلَنا{:  فإن اهللا تعاىل يقول،فعليك بااهدين وأهل الثغور
 ]).٦٩:العنكبوت[
 

إذا اختلف الناس  (:ة اهللا عليهما رمح، اإلمامان عبد اهللا بن املبارك وأمحد بن حنبلوقال
والَِّذين جاهدوا {:   فإن احلق معهم ألن اهللا يقول،يف شئ فانظروا ماذا عليه أهل الثغور

 ])٦٩:العنكبوت[} ِفينا لَنهِدينهم سبلَنا
 

 ، وتقدموا الصفوف،وا الكتاب والسيف بأيديهمفمنظروا التيار اجلهادي هم الذين محل
 وتركوا ، وآثروا ثواب اآلخرة الباقية، وهجروا لذائذ الدنيا الفانية،وقادوا اجلموع

 ، على دينهم حفاظاً، واختاروا الكهوف واجلبال هلم سكىن،القصور والدور هلم مأوى
 .وتصديقا ألقواهلم بفعاهلم

 
 مقيما يف ،ت اجلهاد والواقع الذي يعيشه ااهدينأما أن يبقى العامل بعيدا عن ساحا

 أدىن ما يقال فيها إا مسائل اجتهادية قابلة ، مث يفيت األمة يف مسائل،بالد الكفار
ال أنه بل إن أهل العلم قرروا ،  فهذا ال يقبل وال كرامة،للنظر يريد إلزام ااهدين ا

و إمجاعا أو قياسا جلياخالف نصا أإنكار يف مسائل اجلهاد اليت ال ت. 
 

ذكر القاضي أبو احلسن املاوردي يف األحكام السلطانية خالفا بني العلماء يف أن من قلده 
ل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء، إذا كان مالسلطان احلسبة هل له أن حي
 أنه ال  فقرر أن األصح، أم ال يغري ما كان على مذهب غريه،احملتسب من أهل اإلجتهاد

 وأنه مل يزل اخلالف يف الفروع بني الصحابة والتابعني فمن بعدهم رضي اهللا عنهم ،يغري
ليس للمفيت وال للقاضي أن يعترض (:  وكذلك قالوا، وال ينكر حمتسب وال غريه،أمجعني

 .) واهللا أعلم،على من خالفه إذا مل خيالف نصا أو إمجاعا أو قياسا جليا



 

٤٧٧ 

 
عن حكم إلزام ويل األمر الناس مبذهبه يف : بن تيمية رمحه اهللاوقد سئل شيخ اإلسالم 

 وال ، من مثل ذلك الناسليس له منع(: مسائل اإلجتهاد اليت اختلف فيها العلماء فأجاب
 ،وليس معه باملنع نص من الكتاب وال سنة وال إمجاع، من مظاهره مما يسوغ فيه اإلجتهاد

 وهو مما يعمل به ، العلماء على جواز مثل ذلك وأكثرا ال سيم،وال ما هو يف معىن ذلك
 وهذا كما أن احلاكم ليس له أن ينقض حكم غريه يف ،عامة املسلمني يف عامة األمصار

 ). وال للعامل واملفيت أن يلزم الناس باتباعه يف مثل هذه املسائل،مثل هذه املسائل
 

 منعه ؛ه يف مثل هذه املسائلِئوهلذا ملا استشار الرشيد مالكا يف أن حيمل الناس على موطّ
 تفرقوا يف األمصار وقد  قد إن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال،من ذلك

 .أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم
 

 ولكن مسه ، ال تسميه كتاب اإلختالف:وصنف رجل كتابا يف اإلختالف فقال أمحد
 .كتاب السعة

 
 .ة قاطعة واختالفهم رمحة واسعةوهلذا كان بعض العلماء يقول إمجاعهم حج

 
ما يسرين أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم (: وكان عمر بن عبد العزيز يقول

 وإذا اختلفوا فأخذ ،ألم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضاال، مل خيتلفوا
 ).رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان يف األمر سعة

 
 ).ليس للفقيه أن حيمل الناس على مذهبه(: األئمة وكذلك قال غري مالك من 

 
وهلذا قال العلماء املصنفون يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أصحاب الشافعي 

إن مثل هذه املسائل اإلجتهادية ال تنكر باليد وليس ألحد أن يلزم (:  وغريه،رمحه اهللا



 

٤٧٨ 

 فمن تبني له صحة أحد القولني تبعه الناس باتباعه فيها ولكن يتكلم فيها باحلجج العلمية
 . انتهى كالمه).قول اآلخر فال إنكار عليهالومن قلد أهل 

 
  منيعلم قطعا خمالفتها للكتاب والسنة بل هيمل كما بني شيخ اإلسالم أن املسائل اليت 

 فهذه األمور قد تكون قطعية عند ،موارد اإلجتهاد اليت تنازع فيها أهل العلم واإلميان
 . ومل ينب هلم، أن يلزم الناس مبا بان لهه لكنه ال ميكن،ن بني اهللا له احلق فيهابعض م

 
 ، فما ذهب ااهدون إليه يف بعض املسائل اإلجتهادية كالعمليات اإلستشهادية؛وعليه

 وإن ، وكفا لشرهم عن املسلمني، ردعا هلم،وضرب الكفار وتبييتهم يف عقر دارهم
وز قتله استقالال كالنساء واألطفال، ال جيوز اإلنكار عليهم أدى تبعا إىل قتل من ال جي

 وإصدار األحكام اجلائرة بالتبديع والتفسيق ، فضال عن الطعن والتشهري،يف ذلك
 . ولو مع أبغض الناس إلينا فقد أمرنا اهللا تعاىل بالعدل مطلقاً،والتضليل

 
} أَالَّ تعِدلُواْ اعِدلُواْ هو أَقْرب ِللتقْوىوالَ يجِرمنكُم شنآنُ قَوٍم علَى  {:قال تعاىل

 ].٨:املائدة[
 

فإن كان قد ى عباده أن حيملهم بغضهم ألعدائهم أن ال (:  بن القيم رمحه اهللاإقال 
 فكيف يسوغ ملن ، مع ظهور عداوم وخمالفتهم وتكذيبهم هللا ورسوله،يعدلوا عليهم

فة منتسبة إىل الرسول تصيب وختطئ على أن ال يعدل يدعي اإلميان أن حيمله بغضه لطائ
 وما جاء ، بل جيرد هلم العداوة وأنواع األذى ولعله ال يدري أم أوىل باهللا ورسوله،فيهم

 وإقامة ، وصربا من قومهم على األذى يف اهللا،ى بصريةل ودعوة إىل ع،به منه علما وعمال
 .اهـ ).حلجة اهللا ومعذرة ملن خالفهم باجلهل

 
 فلهم من حقوق اإلسالم حبسب ما هم عليه من اإلميان ،وااهدين وإن خالفهم خمالف

 وهم أسعد بالدليل وأشد ،قاموا إال مبا أوجبه الشرع عليهم  فكيف والقوم ما،علما وعمال



 

٤٧٩ 

 وقد ، كما أم ما خرجوا إال إلعالء كلمة اهللا والتمكني لدينه،اتباعا له من املتكلم فيهم
 . ولنا ظاهرهم وحسام على اهللا،والداين صدق نواياهم وخلوص قصدهمعلم القاصي 

 
 ،بذهلم أنفسهم وأمواهلم نصرة هلذا الدين وهذا مع ما شهد به العدو قبل الصديق من

 .وإعزازا وحتملهم يف سبيل ذلك من اإلبتالء ما اهللا وحده به عليم
 

 يعلم يقينا أنه يغيظون أعداء ،إليهكما أن املتكلم يف هؤالء القوم وإن خالفهم فيما ذهبوا 
 وال  وهم شجى يف حلوقهم فكان الكالم فيهم إعانة عليهم ملن ال يرقبون يف مؤمن إالً،اهللا

 .ذمة من أعداء امللة واألمة
 

 فسبيله النصح ال الطعن والتشهري والنبز والرمي بكل ؛وإن أراد املتكلم وجه اهللا بكالمه
 .يقه كل عاقل فضال عن أهل العلم والنصح قد علم طر،سوء وقبيح

 
 إال أن ؛حنوه ليس له من معىن الذم و فكان الكالم يف هؤالء القوم بالطعن والنقص و

 . أو انتصارا للنفس وأهوائها، أو دهنا بالشرع، أو غال للمؤمنني،يكون دخنا يف الدين
 

م املفسد من  واهللا يعل،ومن ذلك اختادهم مطية إلظهار اإلعتدال والوسطية املزعومة
 .املصلح

 
 ]١٩:الزخرف[} ستكْتب شهادتهم ويسأَلُون {:وقد قال تعاىل

 
 ، املدافعون عن دينه،وليحذر العبد أن يأيت يوم القيامة وخصمائه ااهدون يف سبيل اهللا

 .الباذلون مهجهم حبا فيه وإرضاءا له
 

 :وهللا ذر القائل



 

٤٨٠ 

 
 إىل ديان يوم الدين منضي

 هللا جتتمع اخلصوموعند ا
*** 

 ستعلم يف احلساب إذا التقينا
 غدا عند اإلله من امللوم

  
 ، والفراش املمهد، هو املركب األرغد؛غري أن الطعن والتشهري والتجريح يف هؤالء القوم

 فذاك درب ال ، وإنصافهم وإعطائهم حقهم من املواالة، أما الدفاع عنهم،والطريق املعبد
 .مد عواقبه وال حت،تؤمن غوائله

 
 ]٢١:يوسف [}واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ{
 
 .احلمد هللا رب العاملني و
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير تنِظيِم القَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدين

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

٤٨١ 

 السادس و الثالثوناخلطاب 

 

الْكَِرمي ِزيزالْع أَنت كِإن ذُقالْكَِرمي ِزيزالْع أَنت كِإن ذُق  
 

  هـ١٤٢٦ شوال ١٧
  م٢٠٠٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٨

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

 احلمد ِهللا معز اإلسالِم بنصره، ومذلِّ الشرِك بقهره، ومصرف األمور بأمره، ومستدرِج
 ر األيام دوالً بعدله، والصالةُ والسالم على من أعلى اُهللا منارالكافرين مبكره، الذي قد

 .اإلسالِم بسيِفه
 

 أما بعد؛
 

 من ،املرتدة ارته احلكومة األردنيةثفقد تناهى إىل أمساع العامل الصخب والضجيج الذى أ
راحت تصور فيه ألهل اإلسالم  الىت ،خالل وسائل إعالمها املُسري من قبل أجهزا األمنية
 وأن هؤالء اإلرهابيني ال حيسنون إال ،ىف األردن بأم باتوا ضحية مستهدفة لإلرهاب

ك بعد ل وكان مبدء ذ،سفك الدماء، وقد عرضت هذه اِإلفْك بطريقة تستثري العواطف
أوكار ثة ثال ليدكّوا ، إىل قلب عمان،انطالق ثالثٍة من أسود الرافدين من عرينهم ىف بغداد

 . وغريهم حلرب اهللا ورسوله،طاملا ضمت بني جدراا اليهود والصليبيني



 

٤٨٢ 

 
 : اخلطوة املباركة لألسباب األتيةوقد اقدم تنظيم القاعدة على اختاذ هذه

 
 وعطلت،  وجاهرت باحلَرابة هللا ورسوله، لقد استعلنت احلكومة األردنية بالكفر:أوالً

 .الشريعة وحكمت القوانني الوضعية
 
 فكم من  جماهد ، دولة بين صهيون هذا النظام احلارس األمني جلناب أصبح جيش:ثانياً

قتال اخوة القردة واخلنازير قُِتل برصاصٍة غادرٍة  ِل،كان يروم الدخول إىل األرض املباركة
 .لنظام اخلائنجائته من وراء ظهره على أيدي جنود هذا ا

 
 ، فقد أصبحت هذه البالد مستنقعات للرذيلة،للفساد ونشرها ، بثّها للخنا والفجور:ثالثاً

 فمن رأى الفنادق واملالهي واملراقص وحانات اخلمور واملنتجعات ،واإلباحيِة املطلقِة
 تقطّع قلبه أسناً وحزناً على ما آلت إليه األمور ىف ؛السياحية يف العقبة والبحر امليت وغريه

 . رجاال ونساءا على السواء؛ه العائلة املاجنةفراد هذأ على أيدى ،هذا البلد الطيب أهله
 

 ومسحت له بالتغلغل داخل اتمع ، أطلقت هذه الدولة الكافرة يد العدو الصهيوين:رابعاً
األردين أقتصادياً وسياسياً وأجتماعياً، فقد سيطر أرباب األقتصاد اليهودي على معظم 

 يتحكمون ىف مصادر أرزاق مئات  وباتوا،الشركات والبنوك واملصانع واملعامل وغريها
 .دنة احلسن الصناعية ىف حمافظة إرباآلالف من أبناء هذا البلد، وخري شاهد على ذالك مدي

 
 بإشراف مباشر من أجهزة ، وجود السجون السرية لألمريكان ىف األردن:خامساً

 ، البلدان من خمتلف،املخابرات األردنية، واليت يوجد ىف قعر زنازينها عشرات ااهدين
 ومن اهلوان أصنافا على ايدي اجلالدين من زنابية ،والىت يذيقون فيها من العذاب ألواناً

 . نيابة عن املخابرات األمريكية،املخابرات األردنية
 



 

٤٨٣ 

 أن جهاز املخابرات األردنية أصبح احلليف األقوى ؛)زلوس اجنلوستامي(ذكرت صحيفة 
 على مستوى منطقة الشرق األوسط ، واألكثر فعالية،لوكالة املخابرات املركزية  األمريكية

 وهى نفس املرتلة الىت كان حيتلها جهاز، بأكملها فيما يتعلق ىف احلرب على اإلرهاب
 .املخابرات اإلسرائيلي ىف السابق

 
ن األردن والواليات املتحدة قد حدث بينهما تعاونٌ أوأشارت الصحيفة األمريكية إىل 

 وهو األمر الذى تعرض ،ب العناصر املشتبه ىف صلتها باإلرهابوثيق ىف جمال استجوا
النتقاداٍت واسعة النطاق من قبل وسائل اإلعالم العاملية ومنظمات حقوق اإلنسان نظراً 

 .الامات التعذيب الذى مورس خالل تلك األستجوابات
 

انيتها وكشفت الصحيفة عن أن املخابرات املركزية االمريكية خصصت جزءاً من ميز
 . عمانات األردنية وكوادرها ىف مقرهم يفلتدريب املخابر

 
 فقد كانت األردن وال تزال قاعدة إمداٍد خلفية للجيش ؛ أما ىف احلالة العراقية:سادساً

 يفعل ؛األمريكي؛  فقد قام هذا النظام بفتح أبواب البالد على مصراعيها للعدو الصلييب
بالد قاعدة خلفية تنطلق منها الطائرات األمريكية بصب  فقد اختذ من هذه ال،فيها ما يشاء

جام محمها على أهل اإلسالم ىف العراق، وال ننسى جيش املترمجني من العمالء األردنيني 
 وكذا لألسف اسطول ناقالٍت حمملة بالزاد والعتاد الذي ينقل بوساطة ،ىف العراق

يستعينوا ا على حرب اإلسالم  حىت ،الشاحنات األردنية للجيش األمريكي يف العراق
 .وقتل ااهدين

 
إنا حنب ان نطمنكم بأننا من أحرص الناس  ؛وهذه رسالة إىل أهل اإلسالم ىف األردن

 .على دمائكم كيف ال وأنتم أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا
 



 

٤٨٤ 

مني ىف  الذى ذبح أبنائكم كما فعل ىف املسل،نعلم بأنكم ضحية هذا النظام اإلجراميلوإننا 
 .تحيا نسائكم وسامكم الذل واهلوان واس،)معان(مدينة 

 
 فهذا كله حمض ؛صوره هذه النظام اخلائن من أنكم بتم ضحية للمجاهدينما ما و أ

 فلو أردنا قتل األبرياء من ، ومعاذ اهللا أن جنترىء على إراقِة دمائكم،افتراءات وتزوير
ا عناَء املخاطرة ؤالء األسود ىف جتاوز  ملا تكلفن،الناس كما زعم هذا النظام املرتد

 لكان ،احلواجز األمنية احمليطة بفنادق الظرار تلك؛ بل لو أردنا سفك دمائكم والعياذ باهللا
 الىت جيتمع فيها ؛أسهل علينا أن يفجر هؤالء اإلستشاهديون أنفسهم ىف األماكن العامة

  )جممع العبديل( أو )حة اهلامشيةكالسا( والىت هي من األهداف السهلة ،املئات من الناس
 . وغريها)Safeway-سيفويالك(أو امعات التجارية 

 
 ممن أطلقوا الصواريخ على البارجات االمريكية ىف ؛ستطاعة أسود تنظيم القاعدةإأمل يكن ب

 بدل تعريض ، أن يقوموا بإطالقها على التجمعات السكنية لألبرياء ىف عمان،)إيالت(
 احملاطة بسياج أمين واليت أضحت منطقة امنية ،ىف الوصول إىل العقبةأنفسهم للمخاطر 

 .مغلقة
 

 لدينا من خالل ح بعد ان ترجقدمنا على اختيار هذه الفنادق إالولكن علم اهللا أننا ما أ
 ومن خالل املعلومات ،التحري واالستطالع املتأين ذه الفنادق ملدة تزيد عن الشهرين

 تفيد بأن هذه الفنادق ،ا املوثوقة من داخل هذه الفنادق وخارجهاالىت زودتنا ا مصادرن
 )الرادسون( فأما فندق ،باتت مقرات ألجهزة املخابرات اليهودية واألمريكية والعراقية

 وهو مقصد السياح اإلسرائيليني وكذالك فندق ،فيقطنه معظم موظفي السفارة اإلسرائيلية
 ).الدايز إن(
 



 

٤٨٥ 

 وكر األستخبارات الصهيونية ؛)حياة عمان(فندق وما أدراك ما ، )حياة عمان( أما فندق 
عزام ( أن اجلاسوس اإلسرائيلي ، ولك أن تعرف حقيقة هذا الفندق،واألمريكية والعراقية

 . كان يلتقى باملوساد اإلسرائيلي ىف هذا الفندق)عزام
 

 )حياة عمان(فندق  يعلم علم اليقني من الذى يرتادها، بل إن ، الفنادقهوالذي يعرف هذ
 . يقضى فيه الليايل ذوات العدد)عبد اهللا الصغري(فيه جناح خاص لطاغية األردن 

 
دنا التفجري ىف ا فإن كان مر،مالنا وللتفجري وسط حفالت األعراس ؛فيا أهلنا ىف االردن

 ال ، مفتوحة األبواب، فصاالت األعراس منتشرة ىف طول البالد وعرضها؛أماكن كهذه
 .ها وال رقيبحسيب علي

 
 ،أما ما أُشيع أن األخ األستشهادي قام بتفجري نفسه ىف صالة لألعراس وسط احلضور و

 فالذى خدع الناس طيلة هذه السنني ،فهذا كله كذب وتلفيق من أجهزة الشر األردنية
 .قائق ويلبس على السذج من الناس قادر على أن يقلب احل؛الطوال بأنه عدو لبين صهيون

 
 ؛ قتل من املسلمني ىف هذه العمليةوأما من

 
 ومل ولن نفكر حلظةً ،فنسأل اهللا أن يرمحهم وأن يغفر هلم،  فواهللا مل يكن هم املستهدفني

 هذا على فرض أن ، حىت وإن كانوا أصحاب فسٍق وفجور،واحدة ىف استهدافهم
االت اليت  ألن االخوة اإلستشهاديني كانوا قد استهدفوا الص،االنفجار وقع بالقرب منهم

 وما نال املقتولني ،ضمت اجتماعاً لضباط املخابرات لبعض دول الكفر الصلييب وأوليائه
 وال خيفى ان ، بفعل سقوط جزء من السقف الثانوي عليهم بفعل قوة االنفجار،من أذى

 .ال قصدا ومل يكن باحلسبان هذا االمر وقع تبعاً
 



 

٤٨٦ 

ه يستبعد أن يكون االنفجار سببه  أن،قد ذكر شقيق العريس كما أوردت القدس برسو
 فلم تكن هناك أي دالئل ، ألن الوضع كما وصفه كان طبيعياً من البداية؛عملية انتحارية

 وأضاف أن السقف سقط بكامله؛ الديكور واألمسنت مع ،او اشارات بوجود شئ ما
ة سببها كما  مما يشري  إىل أن العملي، كما أن الغبار واألتربة كانت تغطي املكان،احلديد

 .يعتقد قنبلة مزروعة بالسقف فلم يكن هناك نار او حريق
 

 وقد ،فيهما عدد من الشخصيات األمريكية واليهودية وأما الفندقان اآلخران فقد كان
متكن األخوة بفضل اهللا تعاىل من حتديد مكان وزمان تواجدهم بعد األستطالع املتكرر 

 .كانوا يعرفون هدفهم وحدوده بدقٍة كبرية فإن االخوة بالتايل؛ و،ملوقع العملية
 
 ذات املقام أقول إىن ألحتدى هذه احلكومة املرتدة ان تظهر حقيقة اخلسائر ىف صفوف ويف

 ! وعمالئهم من املرتدين، أو أن تسمح بعرض فلم حلظة التفجري،اليهود و الصليبيني
 

 ، مجوع املتواجدين فيهافمن املعلوم أن مثل هذه الفنادق تصور وتراقب على مدار الساعة
 ولكن علمت ، بل لو كان فيها ما يؤيدها لسارعت إىل ذلك،فلماذا أخفتها حكومة الردة

 .أن ذلك سيدينها فامتنعت عن عرضه
 

وما هذا التكتيم اإلعالمي إال دليل على ِعظم اخلسائر يف أسياد هذا النظام اخلائن من 
 )شرم الشيخ (مباركة مماثلة هلذه العملية يفت اليهود والصليبيني، وإال فقد حصلت عمليا

 ومل تفتعل مثل هذه ،)تل أبيب( وغريها وحىت ىف )الرياض( وىف )تركيا (و يف )ممباسا(و 
 .الضجة اإلعالمية

 
فهل يعقل أن تسارع ملة الكفر وتتنادى فيما بينها إىل عقد جلسة طارئة لس األمن 

الذين سكتوا باألمس القريب عن مقتل  همو! ؟ألجل مناصرة املقتولني يف حفلة عرس
 . مسلم ىف حفلة عرس  يف  القائم٤٠أكثر من 



 

٤٨٧ 

 
 ومطالبة )كويف عنان( وجميء ،وهل إرسال اخلرباء من املخابرات االمريكية والربيطانية

 واستعداد الكيان الصهيوين لتقدمي ،جملس األمن بالتحقيق السريع ىف هذه العمليات
الء ؤحلرص ه ،)الرادسون( إىل فندق )بل كلينتون( وزيارة ،بيةاملساعدة األمنية والط

 !؟الصليبيني على دماء املسلمني ىف األردن
 

 !؟فأين هم من دماء أهل فلسطني الىت تراق صباح مساء على يِد أحفاد القردة واخلنازير
 

حفاد ابن من دماء املسلمني ىف العراق الىت تدفقت اارا على يِد االمريكان وا، بل اين هم
 !؟العلقمي

 
 وأين هم من مدن مسلمة هدمت على رؤوس أهلها كالقائم وتلعفر وحديثة و الرمادي 

 !؟والفلوجة وسامراء
 

 !؟األبية" معاٍن"بل أين كان هؤالء يوم كانت طائراا هذا النظام تدك مدينة 
 

الذين نفقوا  هل يعقل أن يكون ضباط اإلستخبارات ؛مث أال تسألون أنفسكم أيها العقالء
 !ىف العملية من املدعومني للعرس؟

 
عن انفجارين الفندقني  أليس هنالك ما يثري االستغراب من غض وسائل اإلعالم الطرف

 !؟ وزوجته)كلينتون (ما الفندق الذى زاره وال سي!؟اآلخرين
 

 !؟فهل كان هنالك عرس آخر
 



 

٤٨٨ 

حقيقة اخلسائر وحجمها ىف  بدأت تتكشف ،ومع كل هذا التكتيم اإلعالمي غري املسبوق
 ٣ فبتنا نسمع عن وجود، صفوف اليهود والصليبيني من خالل أجهزة اإلعالم املختلفة

 قتلى من  السلطة الفلسطينية املرتدة على رأسهم رئيس ٦ و،ضباط صينيني برتبة عميد
ية  وخرباء نفط عراقيني من احلكومة العراق،جهاز اإلستخبارت العسكرية ىف الضفة الغربية

 . وأمريكيني وما خفي أكرب وأعظمويهود وكوريني وبريطانيني
 

 ؛يا أهل األردن
 

 !أيف كل موطن تقبلون ألنفسكم قسط األستغفال؟
 

 ويلوث فطركم ، يرتع دينكم من أعناقكم؛إىل مىت تبقون مستعبدين هلذا النظام املرتد
 حيول م بني ،جمنة و  ويتخذ من أبنائكم درعاً، ويعبث بأعراضكم وأموالكم،السليمة

 .ااهدين الصادقني وبني بين صهيون
 

  يدعى طاغية ، املسلمني ىف غزة)شارون (ففي الوقت الىت تقصف فيه طائرات عدو اهللا
 !تل أبيب مبناسبة ذكرى هالك والدهاألردن الفتتاح حديقة ىف 

 
 كان ،لعفرويف الوقت الذى كانت طائرات بين األصفر تقصف فيه بيوت املسلمني ىف ت
 .هذا الولد املطاع يعقد الصفقات ويحيك املؤامرات مع حكومة ابن العلقمي

 
 ؛وحنن نقول هلذا النظام املرتد

 
 منذ عشرات ،حنن اليوم بفضل اهللا وحده نذيقك شيئاً يسرياً مما أذقته ألهل اإلسالم ها

ك بأنه قد دقت ساعة  فقد ولّى الزمان الذى تقبل فيه األمة الذل واهلوان، ونبشر،السنيني
 ولن نوقف الغارات عن اليهود والصليبيني يف بالٍد سالت ، وحانت ساعة احلساب،الصفر



 

٤٨٩ 

 كأيب عبيدة وجعفر وأبن رواحة وزيد ابن ؛عليها دماء رجاالً من اطهر دين عرفه التاريخ
 . حارثة  و معاذ ابن جبل وشرحبيل وغريهم رضي اهللا عنهم أمجعني

 
 :ةإال بالشروط االتي

 
 إخراج القوات األمريكية والربيطانية املتواجدة على األراضي األردنية، واليت :أوالً

 .يستخدمها الصليبيني قاعدة خلفية حلرب ااهدين ىف العراق
 
 والىت تدار منها خطط املكر ، إغالق السفارة األمريكية واإلسرائيلية ىف عمان:ثانياً

 .)الشرق االوسط الكبري(بات يعرف بـ ألجناز ما ،أهل اإلسالم واحلرب على
 
 . االمتناع عن تدريب وختريج القوات الرافضية من الشرطة واجليش العراقي العميل:ثالثاً

 
 . إغالق السجون السرية للمجاهدين:رابعاً

 
 أياً ، سحب التمثيل الدبلوماسي من بغداد وعدم إرسال أي بعثة دبلوماسية أخرى:خامساً

 .لهاان كان مستوى متثيك
 

إىل ان يبتعدوا وينأوا بأنفسهم عن  ؛وال ننسى أن ننبه اخواننا املسلمني ىف األردن
 :التواجد ىف االماكن اآلتية حفاظاً على أرواحهم وأنفسهم

 
سواء   القواعد واملطارات العسكرية اليت تتواجد فيها القوات األمريكية والربيطانية:اوالً

 .تلك الىت داخل املدن أو خارجها
 



 

٤٩٠ 

 الفنادق السياحية اليت يتواجد فيها اليهود و الصليبيون يف عمان والبحر امليت :ثانياً
 .والبتراء وجرش وغريها والعقبة

 
 .مجيع السفارات والقنصليات اليت شاركت حكوماا ىف احلرب على العراق :ثالثاً
 

 ؛وهذه رسالة أخرى إىل طاغية األردن الصغري
 

 ملن كان وراء هذه التفجريات ،وتوعدت بالعذاب األليمأخاطبك بعد ان أزبت وأرعبت 
 . وقلباً واعيا، لعلها تالقي منك أذناً مصغية، فامسع مين هذه الكلمات،املباركة

 
 :نه قالا ، السري عن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنههلأ ذكر

 
مني من  فإذا انا بني غال،بينما أنا واقف ىف الصف يوم بدر نظرت عن مييين ومشايل(

يا عم :  فغمزين أحدمها فقال، متنيت لو كنت بني أضلٍع منهما، حديثة أسناما،األنصار
  وما حاجتك إليه يا ابن اخي؟،نعم:  قال قلت.هل تعرف أبا جهل

 
أُخربت أنه يسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذى نفسي بيده إلن رأيته ال : قال

 فغمزين اآلخر فقال يل ،كل قال تعجبت لذ،عجل منايفارق سوادي سواده حىت ميوت األ
 .مثلها

 
فلم أنشب أن نظرت إىل أيب جهل جيول ىف الناس فقلت أال تريا، هذا صاحبكما : قال

 مث انصرفا اىل رسول اهللا صلى اهللا ،الذى تسأالن عنه،  قال فابتدراه بسيفيهما حىت قتاله
 .عليه وسلم فأخرباه

 



 

٤٩١ 

أيكما قتله فقال كل واحد منها أنا قتلته فقال هل مسحتما  :لمفقال صلى اهللا عليه و س
 .كالكما قتله:  فنظر ىف السيفني فقال، ال: قاال، سيفيكما

 
أدركت أبا جهل يوم بدر صريعا  : عنه قالوىف حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا

معي سيف يل  و، ومبا أخزاين من رجل قتلتموه:قال،  أَي عدو اهللا قد أخزاك اهللا:فقلت
فجعلت أضربه وال حيتك فيه شيء ومعه سيفاً له جيد، فضربت يده فوقع السيف من يده 
فأخذته مث كشفت املغفر عن رأسه فضربت عنقه مث أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 فانطلق : قال،اهللا الذى ال إله إال هو: قلت، اهللا الذى ال إله إال هو :فأخربته فقال
 مث جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك ،طلقت وانا أسعى مثل الطائرإن ف،تستثِبإف

 فلما وقف ،إنطلق، فانطلقت معه فأريته: فأخربته، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .هذا فرعون هذه األمة: عليه صلى اهللا عليه وسلم قال

 
،  حرب اهللا ورسولهسعى سعياً حثيثاً ىف  لطاملا،فهذا عدو اهللا أبو جهل فرعون هذه األمة

وكم القى املستضعفون من املسلمني ىف مكة على يديه من العذاب واهلوان، كابن مسعود 
وغريه، مث انظر كيف دارت الدائرة عليه بعد أن خذل اهللا جيشه وجنوده واعتلى ابن 

 .مسعود صدر هذا الطاغية
 

 من خزي ىف الدنيا هي ذا مصائر أجدادك من طواغيت قريش، فتفكر جيداً فيما آلو إليه
 بل قد فُقْتهم عمالةً وخيانة ،واآلخرة، مث تذكر أنك قد حذوت حذوهم واقتفيت اثرهم

 بل إن اجدادك  هؤالء مع كفرهم وحرم لإلسالم واملسلمني كانوا أكثر ،هللا ورسوله
منك مروءةً ورجولة؛ فمع كفرهم وضالهلم كانوا إذا مروا بقرب أيب رغال يسبونه 

 .أبرهة احلبشي وجيشه هلدم الكعبةألنه هو من دل  ،ويلعنونه
 

 ومن ديارك ، وقيدت العباد لليهود والصليبيني،فتحت البالد فكيف بك وأنت الذي
  فإن اول طليعة للجيش الصلييب دخلت،انطلقت جحافل جيوشهم اجلرارة لغزو  العراق



 

٤٩٢ 

 من اخلليج و  قبل أن تدخل قوات الصليب،العراق كانت من بوابة األردن الشرقية
 . فاسألوا صحراء األنبار تِجبكم عن ذلك،كردستان

 
 ؛فيا سليل اخليانة

 
 قادر على أن ،تذكر أن الذي مكّن ابن مسعود أن يعتلي صدر أيب جهل و يحز رأسه

 الذين ما ادخرت جهداً حلرم ،يصنع بك ما صنع به على أيدي املستضعفني من املسلمني
 .و لصدهم عن دينهم

 
 إننا ال نشك ، فوالذي جعل موت أبيك عربةً لكل طاغية،و دعين أزيدك من الشعر بيتاً

ولَن تِجد ِلسنِة اللَِّه {:   تلك سنة اهللا يف الذين ظلموا،حلظة واحدة أن جنمك آفلٌ ال حمالة
 }عد ربي حقًّافَِإذَا جاء وعد ربي جعلَه دكَّاء وكَانَ و{ ،]٦٢:األحزاب[} تبِديلًا

 ].٩٨:الكهف[
 

  وال زاجرات الطري ما اهللا فاعلُ***لعمرك ما تدري الطوارق باحلصى
 
 ]٢١:يوسف [}واللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر الناِس الَ يعلَمونَ{
 

 .هللا رب العاملني و احلمد
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
نت رنأَِميياِفدِبالِد الر ِة ِفيِظيِم القَاِعد 

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد 



 

٤٩٣ 

 اخلطاب السابع و الثالثون

 

اللّه مكِْفيكَهيفَساللّه مكِْفيكَهيفَس  
 

  هـ١٤٢٦ ذو احلجة ٨
  م٢٠٠٦ كانون الثاين/يناير ٨

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

ِهللا معز ف األمور بأمره، ومستدرِج احلمدذلِّ الشرِك بقهره، ومصراإلسالِم بنصره، وم 
الكافرين مبكره، الذي قدر األيام دوالً بعدله، وجعل العاقبةَ للمتقني بفضِله، والصالةُ 

 .والسالم على من أعلى اُهللا منار اإلسالِم بسيِفه
 

 أما بعد؛
 

 ينتصر هذا الدين إال على يد من ثبت على احلق فإن من سنن اهللا تعاىل يف عباده؛ أن ال
ومتسك بالصراط املستقيم، وألجل هذا قدر اهللا تعاىل اإلبتالء على عباده ونوع يف الفنت 

ما كَانَ اللّه ِليذَر الْمؤِمِنني علَى {: حىت تتميز الصفوف وينقى فسطاط املؤمنني، قال تعاىل
ي ىتِه حلَيع ما أَنتِبمالطَّي ِبيثَ ِمنالْخ ١٧٩:آل عمران [}ِميز[. 

 



 

٤٩٤ 

فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بني أمرين، إما أن يقول أحدهم؛ آمنا، وإما : (قال ابن القيم
أن ال يقول آمنا، فليستمر على عمل السيئات، فمن قال؛ آمنا، امتحنه الرب عز وجل 

 .، انتهى كالمه رمحه اهللا)ادق من الكاذبوتبتاله وألبسه االبتالء واالختبار، ليبني الص
 

فتنة تعقبها أخرى تتصاعد باضطراد، حىت يضطر كل مدع وكل من حسب نصرة الدين 
يف عدم ... هي... نزهة؛ أن حيدد موقفه بوضوح، ولقد كانت وال تزال سرية النفاق هي

السر وضوح املوقف من اإلميان والكفران، حيث ترى ظاهرهم مع أهل اإلميان، ويف 
 .يتصلون بالكفار، ليضمنوا ألنفسهم خالصا من احتمال إدالة أهل الكفر على املؤمنني

 
فهم واقفون بني اجلمعني، ينظرون أيهم أقوى وأعز قبيال، مذبذبني بني : (قال ابن القيم

ذلك، ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء، يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن، فإن كان هلم 
وإن كان ألعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب، ! ، قالوا؛ أمل نكن معكم؟فتح من اهللا

 !).قالوا؛ أمل تعلموا أن عقد اإلخاء بيننا حمكم وأن النسب بيننا قريب؟
 

مذَبذَِبني بين ذَِلك الَ ِإلَى هؤالء والَ ِإلَى {: وقوله تعاىل: (قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل
، يعين املنافقني حمريين بني اإلميان والكفر، فال هم مع املؤمنني ]١٤٣:ساءالن [}هؤالء

ظاهرا وباطنا، وال مع الكافرين ظاهرا وباطنا، بل ظواهرهم مع املؤمنني وبواطنهم مع 
الكافرين، ومنهم من يعتريه الشك؛ فتارة مييل إىل هؤالء، وتارة مييل إىل أولئك، كلما 

 ).ظلم عليهم قامواأضاء هلم مشوا فيه، وإذا أ
 

، يعين أصحاب حممد ]١٤٣:النساء [}مذَبذَِبني بين ذَِلك الَ ِإلَى هؤالء{: (قال جماهد
 ).؛ يعين اليهود]١٤٣:النساء [}والَ ِإلَى هؤالء{صلى اهللا عليه وسلم، 

 
 .)نمنيمثل املنافق؛ كمثل الشاة العاهرة بني الغ(: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 



 

٤٩٥ 

 ).ليسوا مبؤمنني خملصني، وال مشركني مصرّفني: (قال ابن جرير عن قتادة
 

 :إن هلذا النفاق ثالثة منابع
 

 :األول؛ نفاق عقائدي
 

يتمثل بضعف اليقني وسوء الظن باهللا تعاىل، ومن ذلك إبطال الكفر وإظهار اإلسالم 
 .باهللا تعاىلواإلعانة على هدم اإلسالم يف اخلفاء، وهذا من سوء الظن 

 
ومن ظن به أنه ينال ما عنده مبعصيته وخمالفته، كما ينال بطاعته والتقرب : (قال ابن القيم

، )إليه، فقد ظن به خالف حكمته وخالف موجب أمساءه وصفاته، وهو من ظن السوء
 .انتهى كالمه رمحه اهللا

 
 :الثاين؛ نفاق طبعي أو خلقي

 
غرية على الدين، واملعضلة أن هؤالء يأبون االعتراف وأبرز أنواعه اجلنب والبخل وعدم ال

بأم جبناء، ويرفضون وصفهم بعدم الغرية، ويوجهون سهام النقد واللمز حنو املتمسكني 
 .)الذين ال يفهمون الواقع( أو )احلماسيني( وبـ )املتهورين(باحلق، واصفني إياهم؛ بـ 

 
م مع قلتكم وضعفكم تريدون أن تكسروا وتارة يقولون؛ أنت: (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ِإذْ يقُولُ الْمناِفقُونَ والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض {: كما قال تعاىل! وقد غركم دينكم! العدو؟
ِكيمح ِزيزع لَى اللِّه فَِإنَّ اللّهكَّلْ عوتن يمو مهالء ِدينؤه وتارة ]٤٩:األنفال [}غَر ،

، انتهى !)تم جمانني ال عقل لكم، تريدون أن لكوا أنفسكم والناس معكميقولون؛ أن
 .كالمه رمحه اهللا

 



 

٤٩٦ 

وألن اهللا تعاىل كتب على عباده ااهدين االمتحان، بإدالة الكفار عليهم قبل التمكني، 
فإنا على يقني؛ بأنا سنشهد اليوم الذي نرى فيه فريق النفاق املتسلق وقد اضطر إىل إظهار 

أمل ندخل الربملان ورضينا بالدميوقراطية ! أمل نكن معكم؟(ل يومها للكفار؛ ه، وسيقونفاق
 .)!القضاء على املتشددين والغرباء؟وكنا شركاء لكم يف 

 
خيرب تعاىل عن املنافقني؛ أم يتربصون باملؤمنني دوائر : (قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل

فَِإنْ كَانَ لَكُم {الكفرة عليهم وذهاب ملتهم، السوء، مبعىن ينتظرون زوال دولتهم وظهور 
 }قَالُوا أَلَم نكُن معكُم{؛ أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة، ]١٤١:النساء [}فَتح ِمن اللَِّه

 }وِإنْ كَانَ ِللْكَاِفِرين نِصيب{أي يتوددون إىل املؤمنني ذه املقالة، ! ؟]١٤١:النساء[
الرسل كما وقع يوم أحد، فإن -على املؤمنني يف بعض األحيان ، أي إدالة ]١٤١:النساء[

 }قَالُوا أَلَم نستحِوذْ علَيكُم ونمنعكُم ِمن الْمؤِمِنني {–تبتلى مث تكون هلا العاقبة
، أي ساعدناكم يف الباطل وما ألوناهم خباال وختذيال، حىت انتصرمت ]١٤١:النساء[

فإم كانوا يصانعون هؤالء وهؤالء ليحظوا عندهم ويأمنوا  (:، إىل أن قال...)عليهم
 .، انتهى كالمه)كيدهم، وما ذاك إال لضعف إميام وقلة إيقام

 
 :الثالث؛ نفاق يف املنهج

 
ومثاله اليوم ما عليه الوطنيون واملنحرفون عن هدي السنة يف اجلهاد، الذين يقاتلون ألجل 

، وبالثوابت الوطنية ميزانا للوالء والرباء، وهؤالء قد احلدود، ويرضون بالعلمانية حكما
 .)بين علمان(احنرفوا عن منهج النبوة إىل منهج 

 
املنافقون اليوم شر من املنافقني على عهد رسول اهللا : (قال حذيفة ابن اليمان رضي اهللا عنه

 اليوم ألم كانوا يسرون نفاقهم، وهم: (قال! ومل ذلك؟: ، قيل)صلى اهللا عليه وسلم
 ).يعلنونه

 



 

٤٩٧ 

 فإن أخطر وجوهه؛ وأما نفاق املنهج اليوم
الوطنيون واملنتسبون للسلف زورا، فهم يلبسون على الناس أمر دينهم، وخيدعون اجلهال 
مبقاتلتهم األعداء، وسعيهم إىل حترير البالد من نري احملتل، وهم يف الوقت ذاته يسرون 

 –و مل يشعروا، علموا أو مل يعلمواأشعروا -لعداء للشريعة؛ مبحاربة دعاا ا
 

ولعمر اهللا تعاىل إن هؤالء؛ هم العدو القادم، وهم من جنس شر غائب منتظر، 
 .وسيستخدمهم الصليبيون لضرب ااهدين

 
وعند هذه النقطه حنتاج إىل الوقوف على تاريخ الصليبيني وأساليبهم وكيف غرر 

 . أكثر من موطن بسبب أهل النفاقباملسلمني يف
 
 ففي مطلع القرن العشرين؛ عقدت بريطانيا اتفاقها الشهري مع املدعو الشريف حسني، -

وأعطته الضمانات على تنصيبه ملكا للعرب يف حال وقوفه إىل جانبهم يف احلرب ضد 
العثمانيني، وما أن انتهت من العثمانيني؛ التفتت إىل حلفيها الذي قاتل عوضا عنها، 

 .ألمراض وتأكله احلسراتوألقت به منفيا يصارع ا
 

لقد كنت أعلم أننا إذا كسبنا احلرب؛ أن : ()أعمدة احلكمة السبعة(يقول لورانس يف 
عهودنا للعرب ستصبح أوراقا ميتة، ولو كنت ناصحا للعرب لنصحتهم بالعودة إىل 
بيوم، لقد كان قادة احلركة العربية يفهمون السياسة اخلارجية فهما عشائريا بدويا، 

ن الربيطانيون والفرنسيون يقومون مبناورات جريئة اعتمادا على سذاجة العرب وكا
وضعفهم وبساطة قلوم وتفكريهم، وهلم ثقة بالعدو، إنين أكثر فخرا أن الدم اإلجنليزي مل 
يسفك يف املعارك الثالثني اليت خضتها، ألن مجيع األقطار اخلاضعة لنا مل تكن تساوي يف 

 .، انتهى كالمه)حدنظري موت إجنليزي وا
 



 

٤٩٨ 

 وقبل ما يقارب مثانية عقود خلت؛ هبت يف مصر ثورة عارمة، انطلقت شرارا من -
زعيم (املساجد، والتف عليها بين األصفر حينها، واستدعوا على جناح السرعة ما أمسوه 

 من منفاه وارتضوه أمينا على مصاحلهم ووكيال على مصر، -سعد زغلول- )األمة املصرية
ماين من بين جلدم، وسيتكفل هلم بتقويض الشرع وتغيبب التحاكم إىل الكتاب فهو عل

 !والسنة، فلم خيافون منه إذا؟
 
؛ وعلى الرغم من أا مل تكن دعوة )ثورة العشرين(  ويف تلك احلقبة تفجرت يف العراق -

اغرين إىل اجلهاد أو حتكيم الشرع، إال أن اإلجنليز وجدوا أنفسهم يف ورطة، واضطروا ص
 .إىل اإلتيان بفيصل ابن احلسني وتنصيبه ملكا على العراق

 
ويف ثالثينيات القرن املاضي قامت الثورة الكربى؛ اليت أشعلها عز الدين القسامي يف  -

فلسطني ضد اليهود، وعجزت بريطانيا عن إمخادها، فاستنجدت خبادمها امللك عبد العزيز 
ل على زعماء الثورة من أجل إيقافها بعد أن آل سعود، الذي أرسل ولده فيصل ليتحاي

 وتراخى الثوار، ليعطوا لربيطانيا -لى حد وصفهع- )صديقتنا بريطانيا(تكفل هلم بوفاء 
فرصة استعادة أنفاسها وترتيب صفوفها، لتنقض عليهم وتتمكن من إمخاد الثورة، وتصفيه 

 .رؤوسها
 

 ؛ويالحظ مما تقدم
عهم ال يلغي خمططهم األكرب، فهم من جهة يتنازلون أن تنازل الصليبيني عن بعض مطام

 .عن شيء ما، ومن جهة أخرى يرتبون أوضاعهم على إجناز مشروعهم األعظم
 

 ويالحظ كذلك؛
أن حصوهلم على فرصة إسكات الثائرين قد وفر عليهم يف كل مرة احتمالية هزميتهم، 

 بتفاوضهم على التهدئة قد فمىت يدرك الالهثون وراء وعود الكفار؛ أم وامهون، وأم
 أعطوا للكفار فرصة االنقضاض عليهم؟



 

٤٩٩ 

 
ويراد لتلك املشاهد أن تتكرر اليوم مع قصة احلرب الصليبية اجلديدة، اليت تدور رحاها يف 
أرض الرافدين، وهي تطمع يف التمكني لليهود، وتتوسل إىل إطالة عمر تفردها عرب 

ت تعلم أا لن جتد يف املنطقة خريا من دين الرافضة سيطرا على أغىن بالد الدنيا، وملا كان
عونا هلا ومعوال هلدم اإلسالم، فقد جعلت من دعمهم واالعتماد عليهم جزءا ال يفترق 

 .أبدا عن مرافقة خطوات خمططهم األثيم
 

 حاكما )برمير(وبعد االجتياح السريع للعراق؛ الذي اعتربته ضيعة تابعة هلا، عينت 
استقدمت معه أكثر من عشرين وزيرا أمريكيا، وملا انطلقت عجلة عسكريا عليه، و

اجلهاد؛ تنازلت قليال واستدعت الراضني ألنفسهم بنصيب اخليانة، لتشكل منهم مهزلة 
 السيء السيط، وحيث منيت خطوا هذه باهلزمية فقد عمدت هذه املرة )جملس احلكم(

ليه، وبعد استحقاق خياين واضح؛ سلموا ، وعينت حكومة انتقا)تسليم السيادة(إىل متثيلية 
مسئولية اخلادم املطيع إىل الرافضة، وأطلقوا يدهم يف التنكيل بأهل السنة، وقد هدفت من 

 .ذلك إىل جرهم إىل حظرية اخليانة، وجعلهم على قناعة من عدم جدوي قتاهلا
 

غوص فيه ؛ أن تكون أرض الرافدين مستنقع ي)البيت األسود(وما دار يف خلد دهاقنة 
 بعد عقود من حكم البعث الكافر -اجليش األمريكي حىت هامته، وظنوا أن دار اخلالفة 

 لن تكون إال غنيمة باردة، فأرداهم ظنهم، -ختللتها حربان وحصار أهلك احلرث والنسل 
وإنربى ليوث التوحيد ألقوى جيوش األرض، متسلحني بإميام باهللا أوال، وباخلفيف من 

، ومرغوا أنف جيشها اجلرار ومن حتالف معها )بل العصره(ا، فأذلوا كربياء األسلحة ثاني
 .بالوحل

 
وبعد الءات أمريكا يف بداية مشروعها الصلييب يف أرض الرافدين؛ بدأ مسلسل التنازالت 
يزداد باضطراد، كلما ازداد حجم خسائرها يف أرض الرافدين، لينتهي ا املطاف أخريا 



 

٥٠٠ 

م وداست على رؤوسهم قبل وقت اعدة ممن كانت قد ركلتهتستجدي العون واملس
 .قريب

 
 ؛فقد عملت أمريكا على خطني للخروج من ورطتها

 
 :اخلط األول؛ وينشط خارج أرض الرافدين

 
وذلك بإلزام حلفائها بتحمل جزء من التزاماا املالية والعسكرية، لكن دون أن جيديها 

 )حلف الناتو( أفغانستان قد سلمت جليوش ذلك نفعا، وهذا ليس خبفي على أحد، فهذه
ملا رؤوا ورطة زعيمة النظام العاملي اجلديد، وقد بدأت األرقام تتحدث عن حجم الكارثة 

، وبدأت تتكشف )الكوجنرس األمريكي(اليت أملت ا، ومن فم ساسة ما يسمي بـ 
قتيل وجريح، األرقام احلقيقة للخسائر، فباإلضافة ألكثر من مخس عشر ألف إصابة بني 

جائت أرقام اخلسائر املادية لتعلن عن أكثر من نصف تريليون دوالرا، هذا ناهيك عن 
 .هيبة أمريكا اليت تالشت مع تبخر أحالمها يف أرض الرافدين

 
وحنن نقول؛ بأن هذه االحصائية هي احصائية العدو الصلييب، واليت هي أقل بكثري من 

سامع مثاال بسيطا ليعلم حجم اخلسائر يف قوات األرقام احلقيقة، ويكفي أن نذكر لل
التحالف الصلييب؛ أنه ومنذ أن بدأت عمليات ااهدين بعد سقوط النظام البعثي إىل يومنا 
هذا، نفذت قرابة مثان مئة عملية استشهادية على أهداف وأرتال عسكرية صليبية حبتة، 

 .لقصف الصاروخي وغريهوهذا من غري االقتحامات والكمائن والعبوات الناسفة وا
 

والذي نعتقده؛ أن خسائر عباد الصليب يف العراق ال تقل عن أربعني ألف جندي حىت 
 .اآلن، واهللا أعلم

 



 

٥٠١ 

وأيضا استنجادهم جبامعة الدول العربية، ممثلة بأمينها العام عمرو موسى، ودعوته ملؤمتر 
صليبيني كالرافضة وعلماين املصاحلة املزعوم يف القاهرة، مع أناس مفاخرين مبواالم لل

األكراد وغريهم، وأناس آخرين حمسوبني على أهل السنة زورا وتانا، ميسكون العصا من 
 .الوسط، خيافون الدوائر، ويطمعون أن يكون هلم سهم يف هذه الغنيمة، وبئس ما ظنوا

 
متاثل الوضع وحيال هذه املؤامرة حنتاج إىل فهم طريقة الكفار يف التعامل مع القضايا اليت 

يف العراق، وحنتاج إىل التعريف حبقيقة اتمعني، ألنك إن أردت أن تفهم خطورة دورهم 
وتتمكن من توقع ما سيأتون به، فتعرف على تاريخ هؤالء، وأطلع على أسالفهم، فإن هلم 
تارخيا أسودا مع مجيع قضايا املسلمني، ، وعلى مدار الوقت الفائت من عمر املعركة 

ة بني ملة الكفر وبني أمة اإلسالم؛ لقد لعبوا دائما دور املنقذ ألمريكا ولعموم الغرب الدائر
 .الصلييب كلما اشتدت األزمة بالكفار وادهلمت اخلطوب بأعداء األمة

 
 ؛ونأيت اآلن على ذكر اجلامعة العربية والدول األعضاء فيها

 
عسكرية لدفع هجوم ما والذين وقفوا عاجزين عن حل أي قضية، أو حتريك أي قطعات 

عن الدول العربية، وهي ذا االعتبار فاشلة حىت على املفهوم القومي واملقياس الوطين 
الذي حتتكم إليه، واللحظة الوحيدة اليت عرفت حتركا حمموما للجامعة العربية؛ هي تلك 
اليت شهدت غزو البعثيني للكويت، وهنا حركوا اجليوش وقاتلوا مع سيدهم األمريكي 

 .لتحرير الكويت، لصاحل األمريكان، وحتويلها من يد صدام إىل يد بوش
 

 هي ذاا اليت *الوفاق الوطين(إن هذه الدول اليت اجتمعت يف القاهرة إلمتام مشروع 
شاركت يف ذبح العراق، وتعاونت مع األمريكان على ذلك عرب فسح اال الربي واجلوي 

 . راتية لألمريكانعلومات االستخباوالبحري، وتقدمي امل
 



 

٥٠٢ 

أمل يكن أول صاروخ أطلق على بغداد من بارجة أمريكية كانت راسية من القرب من 
 !اإلسكندرية؟

 
 !وكيف كان لألمريكان أن يصلوا إىل بغداد دون معاونة هذه الدول احمليطة بالعراق؟

 
تها يف وهل كانت أمريكا تسمح هلذه الدول اخلائرة أن تتكلم بالشأن العراقي لوال ورط

 !العراق؟
 

 :وأما اخلط الثاين؛ فإنه ينشط داخل أرض الرافدين
 

وهو طوق النجاة األخري، وعليه يعول عتاولة البيت األسود، وهلذا أعد الكفر عدته وعىبء 
حكومة (، وتارة أخرى )جملس حكم(ذخريته، وكلما خابت حماولة أعاد الكرة، فتارة 

جلعفري العلقمي، أخذت أمريكا جتتر عمالئها لعلها ، ومن عالوي العلماين إىل ا)نتقاليةإ
خترج حبل ملأزقها، واحلق يقال؛ فأمريكا حبلى بالعمالء، ولكن يف كل مرة ال يرى وليدها 

 .النور، كيف ال وهي يف أرض سعد واملثىن، اليت مل تزل عرينا لألسود
 

ال يف  كل شيء إوبعد أكثر من سنتني ونصف، وبعد فشل أحفاد ابن العلقمي يف ،واليوم
 وجد سيدهم األمريكي أن األوان قد حان للتخلي عنهم ،التنفيس عن حقدهم الرافضي

يام به إال نوع خاص من ظاهرا، وأن الدور اليوم لنوع آخر من العمالة ال يستطيع الق
ويظهر مبظهر املخلَّص ألهل فمن يا ترى أفضل ممن يدعي دعوى اإلسالم، ، العمالء
 !السنة

 
 : تصنيف أصحاب هذا اللون من النفاق بفريقنيوميكننا

 



 

٥٠٣ 

 وهو ذاك الصنف الذي أدرك منذ اليوم األول لدخول الصليبيني أرض الفريق األول؛
 ؛ل دعوته إال بنسبتها إىل اإلسالمالعراق أن ال سبيل لقبو

 
 من انتسب إىل دعوة السلف وأهل ومنهم من إختار االنتساب لإلسالم العام، فكان منهم

 واجلماعة، وها حنن نراهم اليوم مضطرين للرجوع إىل أصوهلم العقدية، وهم من السنة
بات على اتصال مع الكفار وحاميا للمقرات االنتخابية، وهم من ال يزالوا يتالعب بأتباعه 

 .وخيادع الناس من خالل تصرحيه بشيء، وبعمله يف السر شيئاً آخر
 

فترات متقطعة من أعمال اجلهاد، واقعة مرت : (وهللا در الشيخ أيب قتادة، حني يقول
 :يتقمصها غري أصحاا، ويتاجر ا غري أبنائها، وسبب ذلك عائد إىل عوامل

 
 رضى اجلماهري املسلمة عن هذا اجلهاد، ومن أجل الرفعة والظهور على أكتاف منها؛

ا مع ااهدين، فتسارع هذه التنظيمات الطفيلية إىل تقمص دور البطولة، وإظهار نفسه
موقع الريادة يف هذا اجلهاد، فترتفع األرصدة اإلعالمية، وبالتايل ترتفع األرصدة املالية، 
وحني إذ يصبح اجلهاد يف مأزق حقيقي، حيث يضرب ااهدون ضربا شرسا، وذلك 
ليصبحوا حتت وطأة هؤالء اللصوص وقطاع الطريق إىل اهللا تعاىل، فتظهر األمراض 

 اخلبيثة ويقع الفصام النكد بني ااهد احلقيقي واملمول اخلبيث العجيبة، وتتكشف النفوس
 وأمثلة هذا كثرية الوقوع وعديدة، فمن أفغانستان إىل فلسطني إىل البوسنة ،-لص بغداد-

 .واهلرسك إىل سوريا
 

 إرضاء القواعد التحتية املتململة، فاإلنسان املسلم الفطري ومن هذه العوامل كذلك؛
 فطريا إىل اجلهاد، وإىل املشاركة يف مواطن العبودية هللا ضد الكفر السوي تتوق نفسه

جبميع صنوفه وأشكاله، فمن أجل تفريغ هذا املرجل من خباره الغاضب؛ فالبد من بعض 
املنفثات للتفريغ الذكي اخلبيث، فتسارع اجلماعة إىل تبين أعمال جهادية، لتقنع القيادة 



 

٥٠٤ 

تعريف قواعدها؛ أن هناك فرقا بني ما هو معلن من أجل قواعدها أا مل تغري الطريق، أو ل
 .، انتهى كالمه رفع اهللا قدره وفك أسره)الغطاء السياسي وبني ما هو خمفي حقيقي

 
 :، وحلفائه)احلزب اإلسالمي العراقي(الفريق الثاين؛ 

 
وتارخيه مع اجلهاد وأهل السنة معروف، فهو من رضى أن يكون طوق النجاة الذي أنقذ 

يكا يف معركة الفلوجة األوىل، واليت كادت أن تعصف بالوجود األمريكي يف العراق، أمر
لوال اهلدنة اليت سعى إىل إبرامها هذا احلزب، إلنقاذ السيد األمريكي من املستنقع الذي 
غرق فيه، بعد أن ضيق اخلناق على القوات الصليبية والرافضية حول الفلوجة، وبعد أن 

 طرق اإلمداد عنهم، واشتعلت األرض من حتت -ل اهللا تعاىل  بفض-قطع ااهدون 
 .أقدامهم، حىت أن ناقالم وعربام علقت يف الطريق نتيجة نفاذ الوقود

 
؛ أن إدارة السجن أثناء )أيب غريب(ولقد حدثنا اإلخوة ممن كانوا أسارى يف سجن 

يع الطرق املؤدية إىل معركة الفلوجة قد أيقنت باهللكة، بعد أن قام ااهدون بقطع مج
السجن، وأن ااهدين قادمون إليهم ال حمالة، فجائت إدارة السجن يسألوم؛ ماذا أنتم 
فاعلون بنا إذا جائنا ااهدون؟ فقال هلم اإلخوة؛ تسلمون أسلحتكم لنا مقابل أن 

 .نؤمنكم، وإتفق الطرفان على ذلك
 

 . بإنقاذ سيده األمريكي-ليهاغري مشكور ع- مببادرته )احلزب اإلسالمي(فقام 
 

 !؟ اإلسالم على يد هؤالء املتسلطنيأرأيتم كيف يذبح
 

كما مستها - )اللحظة األخرية(وهو من أدخل الفرحة على قلب بوش وزمرته، بعقد اتفاق 
 والذي نفخ الروح يف دستور كان مقرر أن يولد ميتا، فهذا الدستور -)النيوز ويك(جملة 

عاة القومية والوطنية، ولكن جهابذة هذا احلزب مل جيدوا حرجا كان مرفوضا حىت من د
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من القبول به واختاذه منظما حلياة املسلمني يف هذا البلد، بدال من كتاب اهللا وسنة نبيه 
صلى اهللا عليه وسلم، حتت دعوى وعود من كافر صلييب، زعم هلم إمكان إدخال بنود 

- )زملاي خليل زاده( نسق االتصاالت مع إضافية إليه، تضمن تعديله مستقبال، وهو من
 قبل )املنطقة اخلضراء( يوم أن اجتمع برموزهم يف -السفري األمريكي احلاكم للعراق

 )!وتوا على الدستور ولكم ما تريدونص(التصويت على الدستور الكفري، قائال هلم؛ 
جل فتمت الصفقة، وراح احلزب يعطي الرشاوي املغرية لبعض شيوخ العشائر من أ

 .إقناعهم بضرورة املشاركة يف االنتخابات
 

 !ولكن مقابل ماذا؟
 

دين ! مقعد يف الربملان مقابل تعهد شيوخ العشائر حبفظ أمن القوات األمريكية يف مناطقهم
أبلغت احلماقة ... يباع وجهاد يعطل مقابل مقعد يف برملان ال يدفع شرا وال يغين من كفر

 .نيا قليلحد بيع املرء دينه بعرض من الد
 

 ! واملتحالفون معه)احلزب اإلسالمي(هذا هو احلل السياسي الذي يبشر به 
 

 !فياهللا ما أذلكم؟
 .ازير وعباد الصليب مبرضاة ربكم إذ تستبدلون فتات موائد إخوة القردة واخلن

 
 ؟!واعجيب

 !أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟
 

نتسبني للسنة إال بعد عجز آلتها وما كانت أمريكا لتستجدي احللول من بعض امل
العسكرية يف القضاء على ااهدين، وفشل خدمها من الروافض وغريهم يف إطفاء جذوة 

 القضاء على -بأمر اهللا- األمة، وأيقنت أا لن تستطيع اجلهاد يف نفوس شباب هذه
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بإدخال أهل ااهدين، فراحت تربم االتفاقات على تويل هؤالء مهمة القضاء على اجلهاد، 
السنة يف دياجري اللعبة السياسية، مقابل إشراكهم يف جريرة التخلي عن اجلهاد، لصاحل 
احللول السلمية اإلزامية، والنتيجة املرجوة؛ هدوء يوفر للصليبيني فرصة لترتيب أوضاعهم 

 .ويئة القوات الالزمة حلماية قواعد الصليبيني
 

 بعدما هزم جيشه يف مصر يف احلملة - فرنسا  ملك-ولقد قال من قبل لويس التاسع 
إنه ال سبيل إىل السيطرة على املسلمني عن : (الصليبية الثانيه يف مذكراته، حيث يقول

طريق احلرب والقوة، وذلك بسبب عامل اجلهاد يف سبيل اهللا، وإن املعركة مع املسلمني 
ع اجلهاد، والبد من التفريق جيب أن تبدأ أوال من تزييف عقيدم الراسخة اليت حتمل طاب

 ).بني العقيدة والشريعة
 

إن فشل املشروع السياسي : ()كوردس مان(ويقول منظر العقيدة العسكرية األمريكية 
 ).األمريكي يف العراق يعين فشال أكيدا للعسكر

 
لتفاف على ااهدين  مل يعقدا إال لإل-وكذا االنتخابات األخرية-إن مؤمتر القاهرة 

ان بالوطنيني بدال عنهم، ولو كان ذلك مما يضر بأمريكا؛ ملا مسحت بقيام شيء من واإلتي
 .ذلك، وعلى كل حال؛ انتهى املخطط األمريكي واالتفاق املربم مع اخلونة

 
فإن لنا مطالب، لن نتراجع عنها حىت نعذر عند ربنا بالقتل شهداء أو بالنصر والعيش حتت 

 .حكم اهللا سعداء
 

 :ومطالبنا هي
 

 . طرد الغزاة من أرضنا يف فلسطني والعراق ويف باقي أرض اإلسالم:أوالً
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 إقامة شرع اهللا تعاىل يف األرض كلها، ونشر عدل اإلسالم والقضاء على ظلم :ثانياً
 .األديان

 
 .ولن نوقف الغارات حىت ينتصر اإلسالم ويقام الشرع، أو لك دونه

 
 : وهي؛عراق إىل أمور هامةوننبه إخوتنا وأهلنا من أهل السنة يف ال

 
 إنه ليحزننا اعتقال أحدكم أو جمرد املساس به، لو بشطر كلمة، لكن السبيل :األمر األول

للخالص من ذلك ليس باالستكانة للكفار، وال بالرضى حبكم اجلاهلية، ولكن باجلهاد 
اهللا تستجلب العزه وتترتل الرمحات، فإن تعسر حصوله أو تأخر نزوله فبحسبكم اخبار 

أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ {: تعاىل عن نبيه وعن أصحابه الكرام يوم استبطأوا النصر، فقال
الْجنةَ ولَما يأِْتكُم مثَلُ الَِّذين خلَواْ ِمن قَبِلكُم مستهم الْبأْساء والضراء وزلِْزلُواْ حتى يقُولَ 

الَِّذينولُ وسالراللِّه قَِريب رصاللِّه أَال ِإنَّ ن رصى نتم هعواْ من٢١٤:البقرة [} آم[. 
 

 ليس الذلة أن يقتل املرء أو يعتقل، ولكن الذلة أن يعيش عاجزا عن تطبيق :األمر الثاين
شرعة ربه يف األرض، والذلة أن ترى اليهود يسرحون وميرحون بني ظهراين املسلمني 

تستطيع حراكا، ومكبل ال تستطيع فكاكا، والذلة أن يتمكن الصليبيون وأنت صامت ال 
وأعوام من بسط سيطرم وبناء قواعد هلم مث اإلنطالق منها لقتل املسلمني وحماربة اهللا 
ورسوله، والذلة أن ترى أخواتك وهن يصرخن من قهر السجان الصلييب وأنت مرتاح 

 .البال قرير العني
 

 ؛ وحاشا،ال يستوي املصرفان
 

 .وان واخلسران يف الدنيا واآلخرة يف غضب اهللا وسخطه، مع الذلة واهلفاألول؛
 .والفوز املبني يف الدنيا واآلخرة يف رضى اهللا ورضوانه، مع العزة والكرامة واآلخر؛
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وهذا يبني من أن القعود عن اجلهاد والركون إىل الدنيا واإلخالد إليها واالستكانة حلكم 

ره، وتطاول الزمن على ذلك؛ ينتج أجياال خانعة، ذليلة، مهانة، استمرأت الطاغوت وقه
الذل واملهانة، وألفت حياة القهر والعبودية لغري اهللا، فلم تعد تنكر شيئا من ذلك، فضال 
عن أن تدفعه، فهي أجيال تساق؛ فتنساق، وكفى من ذلك فتنة من جراء ترك اجلهاد ملن 

 .انيف قلبه أدىن مثقال ذرة من إمي
 

ولذا فإن إطفاء شعلة اجلهاد وجدوته يف األمة هو يف حقيقة احلال وبالنظر للمآل؛ تسليم 
هلذه األمة ألعدائها، طيعة ذليلة، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل يف هؤالء الذين شغفوا باحلديث 

 .نة ترك اجلهاد ومفاسد القعود عنهعن فتنة اجلهاد ومفاسده، ومل ينبسوا ببنت شفة عن فت
 

 :وما أصدق قول شوقي
 

 ومن العقول جداول وجالمد
 ومن النفوس حرائر وإماء

 
فضريبة اجلهاد يف سبيل اهللا، مهما تعاظمت وكربت، فإا ال ميكن أن ترقى إىل ضريبة 
الذل واهلوان وما يتبعها من ذهاب الدين والدنيا إن مل ترفع، مع التذكري بأن الطاغوت ال 

ية له، حىت يسلخ العباد متاما من دينهم، مع ضياع الدنيا، يقف عند حد من طلب العبود
ويف اآلخرة؛ عذاب النار وبئس املصري، فهل هناك فتنة أعظم من هذه الفتنة، وهل هذه 
الفتنة تقارن باحلرص على نفس أو مال أو منصب أو جاه أو مكانة تنظيمية أو مرتلة 

و عني ما قد يبتلى به عبد من فتنة بل هذا احلرص الذي يترك من أجله اجلهاد ه! علمية؟
 .حقيقية تقتلع دينه من أعماقه
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تغييب الشرق؛ إمنا يقصد به قطع : ()وجهة اإلسالم(ه  يف كتاب)جب(يقول املستشرق 
صلة الشرق مباضيه جهد املستطاع، يف كل ناحية من النواحي، حىت إذا أمكن؛ صبغ 

دت شعوب الشرق صلتها مباضيها، ماضي الشرق بلون قامت مظلم، يرغب عنه أهله، فق
 ).ففقدت بذلك أعظم جانب من حيويتها، وترى بعد ذلك يف خضوعها شرفا كبريا

 
إذا تبايعتم بالعينة، وأخذمت أذناب (: وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال

 البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد، سلط اهللا عليكم ذال، ال يرتعه حىت ترجعوا إىل
 ).دينكم

 
 إفساد االنتخابات يف أكثر مناطق العراق، -بإذن اهللا- لقد كان بإمكاننا :األمر الثالث

ولكننا أحجمنا عن ذلك دفعا الحتمالية مقتل عوام أهل السنة، الذين لُُبس األمر عليهم 
من قبل أئمة الضاللة، ولقد كنا نتوقع غدر الصليبيني م، وأم استدرجوا لفخ نصب هلم 

 .بإحكام
 

؛ ندعوه فيها لترك هذا الطريق الوعر )احلزب اإلسالمي( رسال نوجهها إىل :األمر الرابع
واملرتلق املهلك، الذي سار فيه وكاد أن يهلك أهل السنة ويورطهم يف اخللود إىل الدنيا 

، ولقد كان األوىل م دعوة )املصاحل الشرعية(والرضي حبكم اجلاهليه، اليت ألبسوها زي 
لناس إىل اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل، واحلزن على أخواتنا وإخواننا يف سجون عباد ا

فأين ... الصليب، وليس الفرح والرقص يف الشوارع ابتهاجا بنصر موهوم، وفتح مزعوم
 !الغرية على الدين وعلى املسلمني؟

 
 : خاصة)احلزب اإلسالمي(وهذه صرخة أخرى إىل أهل السنة عامة، وأتباع 

 
 ؟ يذهب بكم؟ ويف أي طريق تسريون؟ أال تتقون اهللا تعاىل يف هذا اجلهاد املباركأين
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ففي الوقت الذي بان للقريب والبعيد خسارة العدو الصلييب يف حربه مع ااهدين، متدون 
له حبل النجاه وأنتم غافلون، وواهللا إنا عليكم حلريصون، وعلى حالكم ملشفقون، 

أكلت يوم (اب جهنم، فواهللا إنا حالنا وحالكم كاملثل القائل؛ فاحذروا من دعاة على أبو
 !)أكل الثور األبيض

 
فإن ااهدين هم درع األمة وسياجها املتني، وهم الذين يدافعون عن دينكم وعن 
أعراضكم، وقد بذلوا الغايل والنفيس، فواهللا لو ضعف ااهدون؛ فلن تأمنوا على نسائكم 

 .وأعراضكم طرفة عني
 
 ؛ا أهل السنةفي
 

لقد ضحيتم وبذلتم الكثري، وقتل منا من قتل يف سبيل هذا الدين، ويف سبيل احلفاظ على 
أمة اإلسالم، فال تكونوا شؤما على أمة نبيكم، وال ترتضوا ألنفسكم مصري اخلذالن، فإن 

 .عاقبته عاقبة سوء وندامة
 

 ورعاه، يف رسالته ألهل قال شيخنا وأمرينا األسد ااهد أسامة ابن الدن حفظه اهللا
واعلموا أن هذه احلرب محلة صليبية جديدة على العامل اإلسالمي، وهي حرب : (العراق

مصريية لألمة بأسرها، وهلا من التداعيات اخلطرية واآلثار السيئة على اإلسالم وأهله ما ال 
 .يعمل مداه إال اهللا

 
 وار واليمن؛فيا شباب اإلسالم يف كل مكان، وال سيما يف دول اجل

 
عليكم باجلهاد والتشمري عن ساعد اجلد، واتبعوا احلق، وإياكم أن تتبعوا الرجال الذين 
يتبعون أهوائهم، ممن تثاقلوا إىل األرض، أو ممن ركنوا إىل الذين ظلموا، فريجفوا بكم 
ويثبطوكم عن هذا اجلهاد املبارك، فقد تعالت أصوات يف العراق، كما تعالت من قبل يف 
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 يف التعامل )احلل السلمي الدميوقراطي(سطني ومصر واألردن واليمن وغريها، تنادي بـ فل
مع احلكومات املرتدة أو مع الغزاة من اليهود والصليبيني، بدال عن القتال يف سبيل اهللا، لذا 
لزم التنبيه باختصار على مدى خطورة هذا املنهج الضال املضل، املخالف لشرع اهللا، 

 من مل يغزو يف سبيل - مع تعني اجلهاد -قتال يف سبيل اهللا، فكيف تطيعون املعوق عن ال
فإن أولئك هم الذين عطلوا طاقات األمة من الرجال الصادقني، ! أفال تتدبرون؟! اهللا أبدا؟

 بدخول االس - دين اجلاهلية -إىل الدميوقراطية ... واحتكموا إىل أهواء البشر
 .، انتهى كالمه حفظه اهللا)ال بعيدا وأضلوا خلقا كثرياالتشريعية، أولئك قد ضلوا ضال

 
 ؛وهذه رسالة إىل أمة اإلسالم

 
 .تقبل اهللا منا ومنِك صاحل األعمال، وعاد اهللا علينا هذا العيد وأنِت تنعمني بالعز والتمكني

 
حديثي اليوم إليك يتجدد، ولكنه ليس تذكريا باجلراحات، أو استنهاضا لألنفس األبيات، 

هو حديث البشارات يف أيام الفداء والتضحيات، فها هي العمليات تتواىل، وبإذن اهللا بل 
 .الكسرة اليت ماهلم بعدها قائمة يف أرض الرافدين... تعاىل لتكونن كسرة الصليبيني هذه

 
 . فقد دنا وقت احلصاد، واقترب وقت اجلدادأبشري أميت؛

 
 .، مهما طال ليل الظاملني فالنصر للمؤمنني والعاقبة للمتقنيأبشري أميت؛

 
 بقرب هالك رأس الكفر أمريكا، فقد جرت سنة اهللا أنه سبحانه يقيم الدولة أبشري أميت؛

العادلة وإن كانت كافرة، وأنه يهلك الدولة الظاملة وإن كانت مسلمة، وقد طغت حاملة 
سلط الصليب وجتربت، وعم ظلمها مشارق األرض ومغارا، وقد أذن اهللا بسقوطها، ف

عليها جنود األرض والسماوات، فهؤالء أهلها قد تتابع عليهم اإلعصار تلو اإلعصار، فال 
يكادون ينسون جراحات وآالم إعصار حىت يعقبه آخر ينسيهم من قوته وبطشه أهوال ما 
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قبله، وهؤالء جنودهم تتخطفهم أيدي ااهدين على أرض الرافدين وأفغانستان، فإن 
 .نفاسها األخرية، وتترنح أمام ضربات ااهدين يف أفغانستان والعراقأمريكا اليوم تلفظ أ

 
 بأن الوضع يف العراق يف حتسن )كذاب البيت األبيض(وكل ما تسمعونه على لسان 

مستمر، وأن اجليش العراقي بدأ بتحمل مسئولياته وبات يبسط سيطرته على بغداد 
ا اجليش الرافضي الذي ينفخ فيه عدو وغريها، فهذا كله حمض كذب وتزوير، فواهللا إن هذ

اهللا بوش ليحتمي خلفه من ضربات ااهدين ال يستطيع أن حيمي نفسه من سيوف أولياء 
اهللا، وإن معنويات هذا اجليش يف أدىن مستوياا، وقد دب اخلوف واهللع والرعب يف 

ده يضع صفوف هذا اجليش، حىت بلغ ؤالء اجلنود؛ أن حيمل أحدهم حقيبة صغرية بي
فيها لباسه املدين، حىت إذا محي الوطيس واقترب منه جنود الرمحن خلعوا بدالم 

 . العسكرية، وارتدوا اللباس املدين، واندسوا بني الناس
 

ولقد بلغ قتلى هذا اجليش الرافضي خالل األسبوعني املاضيني أكثر من مخس مئة جندي، 
 املسلح واملنظم باقتحام ثالثة مراكز للشرطة ففي حمافظة ديايل وحدها؛ قام اإلخوة باهلجوم

واجليش يف بعقوبة ورز والعظيم، فتم قتل ما ال يقل عن مئة ومخسني جنديا من العدو، 
 -وتدمري هذه املراكز تدمريا كامال، فهذا يف مدينة واحدة، فكيف باملدن األخرى؟ 

ألنبار وصالح الدين  كبغداد وا-طهرها اهللا من رجس الصليبيني والروافض احلاقدين 
 .ونينوي وغريها

 
ولوال تواطئ اإلعالم اخلبيث بشىت وسائله مع العدو الصلييب، هلالكم ما ترون من حجم 
خسائر العدو الصلييب وأعوانه، وبإذن اهللا لينسينهم ما يالقونه على أيدي ااهدين أهوال 

 .فيتنام
 

اريخ على أحفاد القردة واخلنازير وما رأيتموه يف األيام املاضية من قصف مركز بالصو
من جنوب لبنان؛ هلو باكوره عمل مبارك يف ضرب العدو الصهيوين يف عمق وجوده 



 

٥١٣ 

بإذن اهللا، وكل ذلك بتوجيه من شيخ ااهدين الشيخ أسامة ابن الدن حفظه اهللا، 
لتعلم أمريكا وربيبتها دولة بين صهيون؛ أن تطهري مسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

لم من صميم عقيدة املسلمني، وأن وراء املسلمني يف فلسطني أمة ال تنام على وس
الضيم، طليعتها جياهدون يف سبيل اهللا، آلوا على أنفسهم أال يغمض هلم جفن وال يهنأ 

ويقُولُونَ متى هو قُلْ {... هلم عيش وهناك يهودي واحد على ثرى األرض املباركة
كُونَ قَِريبى أَنْ يس٥١:اإلسراء [}اع[. 

 
 أن اهللا ناصر أولياءه ااهدين على أعداءه الصليبيني، وأقسم باهللا الذي ال إله إال هو؛

 }أَلَا ِإنَّ نصر اللَِّه قَِريب{ولكأين بضياء فجر العز يلوح يف األفق، وإن غدا لناظره لقريب، 
آأل  [}ا وأَنتم اَألعلَونَ ِإن كُنتم مؤِمِننيَالَ تِهنوا والَ تحزنو{: ، قال سبحانه]٢١٤:البقرة[

 .]١٣٩:عمران
 

 اللهم أنزل بأمريكا وحلفائها بأسك الذي ال يرد عن القوم الظاملني،
 اللهم عذم بعذاب من عندك أو بأيدينا،

 
اللهم كل من تآمر على اجلهاد وااهدين فرد كيده يف حنره واكشف خبيئته وافضح 

 عله عربه ملن يعترب،سريرته واج
 

 اللهم سلط عليهم األسقام والباليا،
  ومن تواطأ معهم،)احلزب اإلسالمي(اللهم عليك بقادة 

 
 اللهم شتت مشلهم وفرق مجعهم وخالف بني قلوم،
 .اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم يف األرض أحاديث

 
 ]٢١:يوسف [}ِس الَ يعلَمونَواللَّه غَاِلب علَى أَمِرِه ولَِكن أَكْثَر النا{
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 .احلمد هللا رب العاملني و
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير تنِظيِم القَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدين

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  
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 اخلطاب الثامن و الثالثون

 

  هذَا بالغٌ للناِسهذَا بالغٌ للناِس
 

  هـ١٤٢٧ ربيع األول ٢٦
  م٢٠٠٦ نيسان/لأبري ٢٤

 
  و صورِة الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 

احلمد ِهللا معز اإلسالِم بنصره، ومذلِّ الشرِك بقهره، ومصرف األمور بأمره، ومستدرِج 
 منار الكافرين مبكره، الذي قدر األيام دوالً بعدله، والصالةُ والسالم على من أعلى اُهللا

 .اإلسالِم بسيِفه
 

 أما بعد؛
 

  وقلوب، صاغيةذانًآجد منِك أ لعلي غاليط، ليس باألاً حديثين حمدثِكإ أميت الغالية؛
 . ال يكذب أهله فإن الرائد؛واعية

 
 والتمكني ، على األمةةالعراق كان ينوي من دخوله السيطرإن العدو الصلييب عندما دخل 

 ااهدين من الوقوف يف وجه ِكء اهللا ابنان فمكَّ،ل اىل الفرات من الني،لدولة بين صهيون
 .شرس محلة صليبية دامهة على بالد املسلمنيأ
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 .. بذلوا خالهلا الغايل والنفيس،فوقفوا يف وجه هذا الزحف ملدة ثالث سنني ويزيد

 ..نفسهمأوقام واعراضهم وأ ماهلم و؛وضحوا بالنفس والنفيس
 .. وإقتصادياًسة عسكرياً وإعالمياًوحتملوا اهلجمة الشر

 
 ، فبدد اهللا مجوعهم؛كماِتر على ح وغريةً، وابناءكلدفاع عنِك وعن دينِكل إالال لشيء 

 . وبانت هزميتهم لكل ذي عني باصرة وقلب واٍع،وشتت مشلهم
 

 فملكوا ، واهلجمة تلو اهلجمة، ينفذون الغزوة تلو الغزوة؛فهاهم ابناءك بفضل اهللا تعاىل
 .بفضل اهللا تعاىل وحده زمام املبادرة يف ارض املعركة

 
 فواهللا اا املالحم ، لرأيتم العجب العجاب؛ املتواطئ واملتصاعدم االعالمييولوال التكت
 فحثيث عليِك يا أميت أن تشكري اهللا وحتمديه على ، ب علينا نسائمها تترا،والبطوالت

 وحيفظون ، ااهدين يذودون عن حياضك ابناءِك بأن هيئ اهللا ثلة من،هذه النعمة العظيمة
 ولكان ، ورافضي غادر،أهل السنة يف العراق بني صلييب حاقدحال  وإال لكان ،بيضتِك

بو غريب أ وما سجن ،حضان الصليبيني والروافض احلاقدينأنساء أهل السنة سبايا يف 
 .وسجون الداخلية الرافضية عنا ببعيد

 
 ؛أميت الغالية

 
 فنقاتل يف  صلى اهللا عليه و سلم،العراق على مرمى حجٍر من مسرى رسول اهللاأننا يف 

 وكفى ، الذي ال يسترد إال بقرآن يهدي وسيف ينصر،العراق وعيوننا يف بيت املقدس
 .بربك هادياً ونصريا
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  أن ليس لِك بعد اهللا تعاىل إال ابناءِك، واحملن واخلطوب،ثبتت التجارب واأليامأولقد 
 ؛نااهدي

 
 ، وقلبك النابض، ودرعِك املتني،م حصنك احلصنيهـف

 ، ويبكون حلزنِك،كيفرحون لفرِح
 ،يسهرون الليل ألجلِك ويغارون عليِك

 . على حالِكاًوتتفطر قلوم أمل
 

 ؛ريول واألخهم األ ِمهولسانُ
 ،اللهم أرفع الذل والضيم عن أميت

 .اللهم اعد جمد أميت وعزها
 

 وملن دار يف ، فنقول له،وعلى رأسها حامل راية الصليب بوش ؛ةأما اإلدارة االمريكي
 : ومن الروافض واملرتدين وغريهم،فلكه من اليهود والصليبيني

 
 نيعو ،ضنبي ا ِعرقِفين و يشع أَ لكُميهن اِهللا لَن و اِر اإلسالِم، ووا يف ِديمعنت كُم لَنِبأن

طْرفت. 
 

 هدنة طويلة ؛ ورعاهالشيخ أسامة حفظه اهللا من قبل أمرينا وويل أمرنا  لقد عرض عليكم
ك رب ولكن صدك عن ذلك ِك؛جبت يومئٍذأ كانت خرياً لك وملن معك لو ،األمد

  حائراً، وها أنت اليوم بفضل اهللا تبارك وتعاىل تفزع اىل الشرق والغرب،واستعالءك
 ختادع ،فاكاًأ  حىت غدوت كذاباً، كالذي يتخبطه الشيطان من املس، كسرياًحسرياً

 .شعبك وانصارك
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 مث ، بأن الوضع حتت السيطرة؛ وتاناً كلما ازددت كذباً،فكلما ازداد ااهدون بضربام
 . وهلم جرا،يظهر للقريب والبعيد كذب ما ادعيت

 
 فلم تكن صادقاً مع نفسك وشعبك ، باخلمر اخلمِرنفأصبح حالك يشبه الذي يتداوى ِم

 .نه ِمتمِر قد حدق األوائل ِصكجداِدأ من دِج رغم انه وة، واحدظةًحل
 
 !؟ حىت يعلم شعبك حقيقة املعركة، وايار إرادم القتالية،ر حقيقة جنودكظِهال ت ملاذا
 
 !؟ال ختربهم عن إنتحار جنودك املتواصل ملاذا
 
ن يأخذ حبوب التخدير ال ختربهم بأن جنودك ال ينام الواحد منهم إال بعد أ ملاذا

 يسوقه جنراالت حربك ، حبيث تفقده عقله ويصبح كالبهائم العجماوات؛واهللوسة
 !؟املتصهينني اإلجنيليني إىل مساخل الذبح واهلالك

 
 !؟ والتمرد املتنامي بني صفوف جنودك،ملاذا ال ختربهم عن هرب جنودك اجلماعي

  
مر بعون أ والقادم ادهى و،دماءنا واشالءنابأن أحالمك دوا  ؛علم أيها الكذاب األشراف

 .اهللا تعاىل
 

 الناس يت بعد أن من،ىل ارض الرافدينإ واليت جئت ا ؛فمسرحية الدميقراطية العفنة
 وولت مدبرة ، كلها ذهبت ادراج الرياح،باحلرية والسعادة واالستقرار املادي والنفسي

 .من غري رجعة حبول اهللا وقوته
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اء والشركاء من طال حتاول بكل حيلة ووسيلة أن جتمع بني الفرقاء واخل؛وها أنت اليوم
مام أ واحلرج ، لعلها تنقذك من مأزقك احلاد؛ لتشكل م حكومة مشوهة،اذنابك املرتدين
 .شعبك وأنصارك

 
 سواء ، من كان رموزهااًن نعتقد أن أي حكومة تشكل يف العراق اليوم كاِئ؛وحنن بدورنا

 أو العمالء احملسوبني ، أو من علمانيني االكراد املتصهينني،ض احلاقدينكانوا من الروافأ
منا جاءت إ و،هي حكومة عميلة موالية متواطئة مع الصليبيني؛ زوراً على أهل السنة

 . مسموماً يف قلب األمة اإلسالميةلتكون خنجراً
 

ءه من جيش  وجحافل جيوشها وعمال،لقد ادركت امريكا اليوم بأن دباباا وطائراا
 فعمدت ، حسم املعركة مع ااهدين-بأمر اهللا تعاىل-ا لن تستطيع إ ؛الروافض احلاقدين

 باإليعاز اىل عمالءها ، على اجلهاد وااهديناإللتفاف تنشد من خالهلا ة، ماكرةاىل خط
 ممن ارتضوا أن يكونوا حبالً يلتف على رقاب أهل السنة ،من احملسوبني على أهل السنة

 ؛ينقذ االمريكان من مستنقعات فشلهم وهالكهم بالعراقو
 
 !ة يسدل وخيفى به فضائح اعماهلم املسود؛ شعارات االسالم نقاباختذَِاتخدموا من اسف
 

 ويلقوا ،فأصبحوا يروجون عن اسيادهم ضرورة تشكيل اجهزة اجليش والشرطْ
 أنه وعلى مر غفلة وتغافالً ا وتناسوا ونسو، فدسوا السم بالعسل؛باملسلمني متشابه القول

 أن كل حمتل ومستعمر لبلد من البلدان جيعل له من ينوب عنه من ابناء ،التاريخ احلديث
 ، وب خريات البالد والعباد، كي يتسىن هلذا احملتل تثبيت دعائمه؛عند املألالبلد واجهة 

 .وحتقيق ما يضمن مصاحلة اخلبيثة
 

 . أي يف احكام الدنيا واآلخرة؛]٥١:املائدة[} نكُم فَِإنه ِمنهمومن يتولَّهم م{ :قال تعاىل
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 ].٨:القصص[} ِإنَّ ِفرعونَ وهامانَ وجنودهما كَانوا خاِطِئني{ :وقال جل شأنه
 

 واليت ،يف التحذير ملن يسعى لنشر وتشكيل اجهزة اجليش والشرطْ؛ ومن هنا نكرر نداءنا
 . وتطبيق احلكم بغري ما أنزل رب العاملني،ططات احملتلنياقيمت لتنفيذ خم

 
فواِهللا ليس لديهم عندنا إال السيف ؛ فاحلذر احلذر ممن ينخرط مبثل هذه األجهزة العميلة

 . وبيننا وبينهم ليايل ووقائع تشيب هلوهلا الولدان،البتار
 

 والَِّذين كَفَرواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل الطَّاغُوِت الَِّذين آمنواْ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه{قال تعاىل 
 ].٧٦:النساء[} فَقَاِتلُواْ أَوِلياء الشيطَاِن ِإنَّ كَيد الشيطَاِن كَانَ ضِعيفًا

 
حياول اليوم أن يستدرج صنفني من  ،لعدو ووسائلة اخلربهل  ذريٍعفشٍلمن ومع ما تقدم 

 الذين يسعون جلعل ،قطف مثرات ااهدينل ،انات املزعومةىل مسرحية الربملإالناس 
 ؛كَِلمة اللِّه ِهي الْعلْيا

 
 مع كوم ،ن يلصق نفسه بااهدين والتزلف هلمأهو من حياول  :فالصنف األول منهم

 . وقت احتالل العراقأجوائهاجلهاد وأعباء مل يعيشوا 
 

 إال أن األعمال ،مر يف قتال الصليبينيول األأ هو من كانت له مشاركة :والثاين منهم
 مامل يكن منهم سعي عملي جلعل كَِلمة ، شرعا فهؤالء لن تكون اعماهلم صاحلةً؛خبواتيمها

 تكون ،شركية طاغوتيةربملانات ب  ال، مبا شرع لنا من وسائل وطرق شرعية؛اللِّه ِهي الْعلْيا
 فالغاية ال تربر ،ها من القوانني الوضعيةكة بغريشرو منسوجة ومأكلمة اهللا فيها مسلوخة 

 .الوسيله هنا
 



 

٥٢١ 

 ، ام يسعون ذه الربملانات تطبيق الشريعةوحىت لو زعم هذان الصنفان ومن يؤيدمها
 ؛ تناقض وتكذب ذلك، والتجربة التارخيية،فالواقع العملي

 
ملقاعد الربملانية  يعلم ان غالبية اصحاب ا،حيث ان املتتبع يف اخلارطة السياسية يف العراق

 ،صحاب املنهج العقدي املتموعأ ناهيك عن ، االكراد والسنة وعلماِين،هم من الشيعة
 دوماً يف ميزان الربملانات ستكون حبكم ةحه الغالبوهذا يدلنا أن الكفه الراج

 .الطواغيت
 

 ].٤٩:املائدة[} ه ِإلَيكواحذَرهم أَن يفِْتنوك عن بعِض ما أَنزلَ اللّ{ :قال سبحانه وتعاىل
 

أَلَم تر ِإلَى الَِّذين يزعمونَ أَنهم آمنواْ ِبما أُنِزلَ ِإلَيك وما أُنِزلَ ِمن قَبِلك  { :وقال تعاىل
انُ أَن يِضلَّهم يِريدونَ أَن يتحاكَمواْ ِإلَى الطَّاغُوِت وقَد أُِمرواْ أَن يكْفُرواْ ِبِه ويِريد الشيطَ

 ].٦٠:النساء[} ضالَالً بِعيدا
 

 ؛أما أنتم أيها ااهدون الصادقون الصابرون
 

 فلقد استطعتم ، وبارك اهللا يف جهادكم ورباطكم،فتقبل اهللا منا ومنكم صاحل األعمال
واثخنتم فيه اجلراح، هذا الزحف الصلييب الداهم على االمةقِفبفضل اهللا وتوفيقه من و ، 

 .بداأ ال حيسد عليها فأصبح يف حاٍل
 

 فإا واهللا ، وضاعفوا من ضرباتكم، وكثفوا من عملياتكم،فواصلوا جهادكم
 قبل أن يعلن عباد الصليب هزميتهم يف بالد ، وأا واِهللا اللحظات األخرية،الفتوحات
 .الرافدين

 



 

٥٢٢ 

 فجددوا النوايا وأصلحوا ،ةيار اإلرادة القتالية أصبحت السمه البارزة باجليوش الصليبيإف
 فقد اصبح عدوكم اليوم بفضل اهللا وحده ، وامحلوا على عدوكم محلة رجل واحد،الطوايا

 لتقاطفال تعطوه فرصة إل؛ مظ مكسور الع، واهن العزم، مسلوب االرادة،مكشوف الظهر
 .فواصلوا الطعنات تلو الطعنات، نفاسهأ

 
 ؛موا ويا محلة الراية قو،فيا خيل اهللا اركيب

 
 !؟أين ليوث صالح الدين! ؟أين اسود األنبار

 !؟ وأبطال دياىل!؟أين فرسان نينوى! ؟أين رجاالت بغداد
 !؟أين صناديد كردستان

 
 ؛أين أنتم يا أسود التوحيد

 
 !؟يا أحفاد خالد واملثىن وسعد واملقداد وصالح الدين

 
 !؟أين األنصار! ؟أين املهاجرون

 !؟أين اصحاب التوبه واالنفال
 !؟أين أهل سوريت الفتح والقتال

 
 ؛يا طليعة األمة

 
م؟ثكاىلل ِلن! م؟ للحرائر يف سجون الصليبينين! 
م؟طاهرات يف سجون الروافض احلاقدينِل لن! 
 

 .نصر األنصار واملهاجرةا ف؛خرةاللهم ال عيش إال عيش اآل



 

٥٢٣ 

 
 أن يلتفوا ، الصليبيني معبالتواطئ و، من قطاع الطرق الذين حياولون؛واحذروا أشد احلذر

 .على جهادكم
 

 والذلة ، واخلزي واملالمة، احلسرة والندامةحينئٍذإا  ف،فإياكم مث إياكم أن تلقوا السالح
سر لكم يي أن ؛ ار ليلَ، وتعاىلهفإنكم كنتم تدعون اهللا سبحان؛ خرة يف الدنيا واآل،والعار

ختصكم اهللا إ بعد ذلك م ثُ،ان أو غريمها يف افغانستان والشيش،طريقاً للجهاد يف سبيل اهللا
 . فأراد بكم خرياً، وفتح لكم ابواب اجلنان، فأقام جتارة اجلهاد يف دياركم؛ وتعاىلهسبحان

 
 وإياكم أن تكونوا ؛ أن توصدوا هذه االبواب بذنوبكم؛فإياكم مث إياكم أيها ااهدون
 . انكاتاكاليت نقضت غزهلا من بعد قوٍة

 
 لَراِذأ وليسلطن عليكم ، اجلهاد عن دياركم ليضربن اهللا عليكم الذلنفض سوقإ إلنف

 هذه  ولريفعن، ويستحيون نساءكم، ابنائكم يذحبون؛ يسومونكم سوء العذاب،الناس
} وِإن تتولَّوا يستبِدلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم{ ،النعمة من بني ظهرانيكم

 ].٣٨:حممد[
 

 ؛وختاماً
 

 كُونُ حبوِل اِهللا ويالِذي س اِق وِفي الِعر اهدينى اورِلِس ششِكيِل جمةَ ِبتاُألم رشبن
 .، تكُونُ ِفيها كَِلمةُ اللِّه ِهي الْعلْيانواةً لقياِم دوِلٍة اسالِميٍةقُوِتِه 

 
 ، على طاعة اهللا ورسوله،تد وتتصافح وااليادي مت،فث بدأت اجلهود تتكا،هللا فاحلمد

 . صادقلة لكل جماهٍدظوهذا الس سيكون بعون اهللا تعاىل م، واجلهاد يف سبيله
 



 

٥٢٤ 

 اً مع كوين امري، بقيادته املباركة،كون أحد اعضاء هذا الس املباركأ أن ألتشرفوأين 
 .لتنظيم القاعدة يف بالد الرافدين

 
 ،خادم اجلهاد وااهدين

 ، باهللا تعاىلاملعتز
 
 ؛أخوكم

 .بو مصعب الزرقاويأ
 

 ألٍف و أربعمئة وسبع وعشرينالثالث والعشرين من شهر ربيع األول لسنة  ؛يف يوم اجلمعة
هللا  احلمد و للميالد، من شهر نيسان سنة الفني و سٍتللهجرة، املوافق واحد و عشرون 

 .رب العاملني
 
]دأ ،اهللا و تقبله قسمه املزلزلقسم الشيخ رمحه ويف آخر الشريط املرئي ي والذي مل ولن 

أصدائه إال عند قيام دولة اخلالفة اإلسالمية على منهاج النبوة، واليت مهد هلا الشيخ بدمائه 
 ] و شهد له بذلك علماء و قادة جماهدي هذا الزمان، فهنيئاً لك أبا مصعبالطاهرة

 
 .. بإذِْن اِهللا تعالَىو اِهللا لَتهزمن أَمِريكَا يف الِعراِق،

 .و لَتخرجن ِمن أَرِض الراِفديِن؛ مهزومةً، ذليلةً، حِسريةً، حِقريةً، بعوِن اِهللا تعالَى
 

 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي
 أَِمير تنِظيِم القَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدين

 
ى املُجروِلِس شجم وضع اقوالِعر ِفي اِهِدين 

 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

٥٢٥ 

 اخلطاب التاسع و الثالثون

 

  ::ِسلِسلَةُ محاضراِتِسلِسلَةُ محاضراِت
  هلْ أَتاك حِديثُ الراِفضِةهلْ أَتاك حِديثُ الراِفضِة

  

  اجلُزُء اَألولُاجلُزُء اَألولُ
 

  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ٥
  م٢٠٠٦ حزيران/يونيو ١

 
  الشيخِبصوِت

 )ه اهللارِحم(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 
 ذِهه ِلاالفِْتراق رد قَي الِذ ِهللادماحلَ  و،ادع املَيِهلَِإ  وهلّ كُرماَأل  ومكْ احلُه لَي الِذ اِهللاِمسِب

فَاًرقَ ِفِةاألم قَال تاربو  ادكَال ي،و  الةُالصو  السالملَ عى من اسىن ِمـثتناِلِهِذ ه ِقفر 
 :دعب  و،ادكَ يماهادع م واهد عنم  وةًداِح واِةجالنِب

 
ه ِلبقْتس ماِتاصهرى ِإتال ح ه وِراِضح  وِهياِضي مد ِفِج نملَ فَناهأْرقْتاس  وخياِرا الترأند قَقَلَفَ
 م ويِو القَهاجهنِم ه ونيوا ِدظُفَ لَامم اهللا كَهضفَ ر،ضفْ الراِبحص أَِةوَءل س برِةيثل ِسِمكَ
استبلُدوِذالّ ِبهو أَي هدى ِمنِدقْ ِحيِطِلن خو  خزالفُبالِتع ِسرو  تاِلضِليالي وِدهو  الِلض 



 

٥٢٦ 

النصى لِيارتناسبم عِم جأَِعي صاِبحالد ياملُاِتان اِدعينالم ِل ألهفَ،اِإلس خريٍنِدوا ِبج 
مموٍخسي وجيِه ِفونَبى اُأللَ عنْة أَملْ ين آِخعرا أَههلاو،نْأَ  والِكر ِبفَكُ يهلِّ كُاِبت،ن أْ  و
تلَطّعش اِئرهع،نْأَ  وي شركم ِقع املُِةلَب ِمِلسنيلْ بت غيه الِقِذر هة ِملَبنة فَـكّ متشدالر الَح 
اً امز ِلانَا كَذَِل  و،ِني الدِماس ِبنيِمِلس املُنـي بةُشاِح الفَيعِش تأنْ  و،دهشم  والَءبرىل كَِإ
لَعنْا أَينكِّذَ نطَ ِبرِمٍفر نج القَِماِئر ِموم ِذعِإةًر ىل ركُبلَ م ولّعهقُـّتم ينو. 
 
قَ واخلَلَب ِركْي ِذـِ فِضوج ِملٍةم ِخن ياِتاناِف الرِةضع بيِخاِرر التو  ِتاسَألراٍضع بِزر 
جم ِهِماِئرال بِمد التنبيه على أمرن : 
 

أال و هونا ِح أنينِلطْ نظَفْ لَقاِف الرـّنِإ فَِةضمِرا نيِه ِبدم السواَألاد ظَعاملَم وجوِمد نهم 
 .ريةشي عثن اِإليةُِرفَع اجلَةُعي الشمه ال و أَاِمي اَألِهِذي هِف
 
و يِئ أَ أنّظُالحمتروام هبتاعِم جرق املُ الِفِهِذيع هالية ِعغندم ِمهنم ا ينسىل اِإل ِإباِممِةي 
ال جالر  وِلوالد  وِقر الِفلّها كُـَوا لبسا نهلَود ا وهالَجِر م وتِهفَاِئـ طَنوا عثُدحا تذَِإفَ
 :نوا ِمان كَنِْإ و ِعيش للتنيِمتنـُامل
 
ا ذَ ِإمهالة فَـُ الغِةمسج املُن ِمو أَِةيِرـْه الدِةـقَاِدن الزنو ِم أَيِةِناِطالب  وِةييِلاِعمساِإل
تحثُدالَثوا مع ند ِلوالش كَ ذَيِةِعيروا الدِماِطـَ الفةَـلوِفةَي يص در دِهِلوم ما غَ أَعري 
 .ين عشريةثْاِإل
 
 :يقِفوـَّاهللا التِب  وولُقُا نذَ هدعب و
 

  وِهيلَ عى اُهللالّيب ص النِهـِ باَء جي الِذالِمس اِإلِناماً عم تفِلتخ يني ِدضفْ الرنّ ِإ:أوالً
ـلّسم و ال يِكمنْ أَنِقـَتلْ ييم عِمٍريِثي كَ ِفه الفُن وِعراُأل  وكَ،ولص يفِك ال وبار 

و م أَهدن ِعاختلَفَتذا  ِإِةـلّ األِدني بيِحِجر يف التةًداِعم قَهوا لَدع قَدم قَِهاِئملَع  وآياِتِهم



 

٥٢٧ 

تعارأنَّ ِبضتم الَا خقَف أَلَو ِلهنِة الس) و يسمونهم العةام (هالقَو قْ اَأللُوربللص اِبو 
مسِدِنتينى ِرلَ عواٍتايذُكْ موِعٍةب ندهكَم ِلٍلأص اِع القَذِههالِتِةد يت لُّدلَ عى مِدِةالفَخ م ِهِني
 .ق احلَِجهن ميثُن ح ِماِإلسالِم يِنِداً ِلوعرفُ والً وصأَ

 
 ]عةي الشلُاِئسو[ ِهاِبت ِكي ِفِةضاِف الراِءملَ عن ِموه  و"يِلاِمـ العرـُاحل" هدقَ عاٍب بيِففَ
تت ِعحوانن:ع دم جوازالع ِبِلم ما ياِفوقالع ةُامو  ياِفوِرـ طَققَيتهيه ِفالَ قَ،م :
فمن ذلك قول  )أي يف عدم جواز العمل مبا يوافق العامة ()واألحاديث يف ذلك متواترة(

 على أخبار العامة أي أهل السنة  اعرضومهاالصادق عليه السالم يف احلديثني املختلفني
واجلماعة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه وقال عليه السالم خذ مبا 

 .)ا خالف العامة ففيه الرشادفيه خالف العامة فم
 
و ِفاَءج ي ]عأَوِني خاِربالر ىض[: )دوق عن علي ابن أسباط قال قلت للرضى روى الص

بد من معرفته وليس يف البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من  عليه السالم حيدث األمر ال أجد
أفتاك بشيء فخذ خبالفه فإن احلق إييت فقيه البلد فاستفته يف أمرك فإذا : فقال:مواليك قال

 ).فيه
 
و ملُعونّ أَ م الماِئ قَ اِإلسم ج ةًلَم و   ِصفْتي الً ع لى تِقاِلـ اخلَ يِدِحو و   تاملَ يِدِبع هـا  لّ كُ اِتوقَلُخ
 ينبا م ذَ ه لُّكُ   و ٍعِدتب م  ال بٍعتاء م دت اقْ ملَّس   و يِهلَ ع ى اهللاُ لّي ص ِبالن بِ اِءدِتلى االقْ ع  اىل و ع ت ِهللا
لَع ى م الِك بِ اَءا جاِبت و   نِةالس و   فْالرأَ ض س قُاساً يوم لى اإلِ  عشاِهللا بِ اِكر و   تـ  اخلَ يِدِبـع  ِقلْ
لى رفِض الِكتاِب بدعوى حتريفِه بالنقصـاِن        كما يقوم ع   ، توسالً وتضرعاً وتأليهاً    اهللا ِريغِل
 وال سيما صحيحها بتكـذيِب      ،ى اُهللا عليِه وسلم   لَّ وعلى رفِض سنِة النّيب ص     ،لزيادِة فيه وا

    ا وقلها لنمن ن وختوينهم      تِِِه حصحاب ِة و أخصاألم أشراف ت ـ فَى ر ـ وا أَ ض صـ  كُ ح ِبت 
 رصاً وتوثقاً عمـن    أشد الناِس حِ   نتها مِ  ملَّا كانَ روا   ،ةُ بالقبولِ ما األُ تهلقَّ اليت ت  يِثاِدحاَأل

 ها عينقلونمنه،   لى رأِس هسلِ    الكُتبِ ذِه وعوم ا البخاريِحيحفَ ،م ص      ا ِمـنماهدا عكانَ م
 .ى بالرفِض ِعندهمولَالكُتِب أَ



 

٥٢٨ 

 
 ،ِتـِه وِخالفَِتـهِ  من أمجع الناس ِحينها على إمام كما يقوم دينهم على رفِض إمامِة وِخالفةِ   

 وحض على التمسِك ِبسنِتهم بل      ،الذين نعتهم رسول اهللا صلى اُهللا عليِه وسلم بالراِشِدين        
 ِإنَّ ِدين الرفْض يرفُض تربئَةَ أُم املؤمنني عاِئشةَ ِمما برأَها اُهللا تعاىل             ،وقَرا ِبالتمسِك ِبسنِته  

 .همها أَو خاض ِفي ِعرِضها ِكتاِبِه الكَِرمي وعاقَب ِبجلِد من اتِفي
 

باب نور يف حِقيقَِة ِديِن اإلماِمية والِعلَّـِة        ]: (اَألنواِر النعمانية [يقُولُ ِنعمةُ اِهللا اجلزاِئري يف      
       قُولُها تاَألخذُ ِبِخالِف م ِجبا يأَجِله ة اليت ِمنامم     ":) العهعم ِمعجتا ال نة    -ِإننالس عأَي م 

-        املى ِإمال عو ِبيلَى نال عاٍء ولَى ِإنـ          ، ع  انَ وذَِلك أَنهم يقُولُونَ أَنَّ ربهم هو الـِذي كَ
محمد ن هبي ويفَِلختمِ ه  أَ ِهعِدن ب  يب ب كر ونحن  ذَ ولُقُ ال ن ا الر ب ِلذَال بِ  وك الن  يب ب ولُقُل ن 
 ".انيِب نيِب النلكال ذَا ونب ر ليسكٍرو بب أَِهيِب نةُيفَِلي خ الِذب الرنَِّإ

 
ولُقُيو الس يد ح سني املوس وي -وهأَ و حد لَ عِهاِئمالِذلُالِئ القَم ينِفى اُهللاقَّ ن طرتفَه ـ م ت ج
لَاِطبمه- مقَلِّع لَاً ع اِبِه     ى ماِفضة يف ِكتوقِف الر]  اِريخِللت هللا ثُم[": و يـ ت بادـ ىل األَ  إِ ر اِنذه 

السو فَ لَ: ي اآلتِ الُؤراحلَ نَّا أَ ضن انَ كَ ق م ع الع فِ ِةام  ي مأَ ، ما لٍةأَس ِجيب ـ  ع نْا أَ لين ـ أْ ن ذَخ 
 ؟مِهوِل قَالِفِخِب

 
ـ  نَّ خبالِف قَوِلِهم إلِ   ولُ القَ بِجي مع ن :الَقَ فَ ةًر م دِر الص راِق ب دمح م ديي الس ِنابجأَ  ولَ القَ
ـ  عِ ق احلَ وِدج و راِضِتى افْ لَ ع مِهِتقَافَو م ن أَهونُ مِ  وهطأً فَ  خ انَ كَ نِْإ و مِهوِل قَ الِفِخِب ندهم 
 ".لِةأَمس الَملكُي ِتِف
 
ـ ح واِن األزمرى م لَع و ،ِهوِره ظُ ِةايد بِ نذُم و اًاسس أَ مقُ مل ي  فِض الر ين دِ نَِّإ: اًياِنثَ أَى تـ اِمي ا ن
ال لِ  إِ ،ِهذَهغِضر ه اإلِ ِمد الِمس و ت الفِ ثِّبِةن ِةرقَالفُ و ب ِم املسلِ نينييِضِوتقْ واِإلِةولَ د ِم،الِمس ن 
 صلى  ولُسا الر اهثني است ى التِ ولَ األُ ةَاعم اجلَ مِهي بِ عِن أَ ،ِةاعماجلَ و ِةن الس هِل أَ ِةبارح م الِلِخ

ـ  و مِههِجلى ن  ع ارن س م و اِر الن ن مِ اِةجالن بِ ةًرقَ فِ نيبِعالس و الِث الثَّ ناُهللا عليِه وسلم مِ     يسلَ



 

٥٢٩ 

الا كَ ذَهاًم م بأَاً  الغ و متوهم اً و ال هو نكَ موِل القَ ِن مِ ر و زاًور ب  ذَل ه ا قَ ا مرره لَ عاُءم لِف الس 
لِفاخلَو. 
 
 :ِنيام همريِنأَ الِل ِخن ِم؛يِن الددِم هِضرغِلال  ِإاِسس اَألن ِممقُ ي ملْيٍللَ ِبرب دطٌطَّخو مهفَ
 
ـ  ع اِتهب الش ثِّبا بِ م إِ ،ِةيدِق الع ِةِعزعز و يِنا الد ذَ ه ِةيِقِقي ح  فِ يكشِك الت :لُواَأل لى مِبذه 
ـ  ٍريِث كَ يِفحِرتا بِ مِإ و ،ِةيلِّالكُ بِ نه ع دصت و يِنا الد ذَ ه وِلص يف أُ  ككِّشاليت ت  و ق احلَ هِلأَ  ن ِم
 .اًسخ ماًين ِدونَكَلي ِهوِعرفُ وِهوِلصأُ

 
اَألوياِنالثَّ مر: يتِباِن يف اجلَ  لُثَّم ياِس السي ذَ ولك ع ريِق طَ ن ز عزاِنركَِة أَ ع سالِم اإلِ ولِة الدِةي 
ـ   و ِبع الش ِةارثَ استِ الِل خِ نِم فَ ِلاِخ الد نا مِ مأَ فَ ،اِءولى الس  ع ِجاِراخلَ و ِلاِخ الد نِم ا ميال ِس
و  أَ نيِمسِل املُ اممِإ و ِةليفَلى خ  ع روِجلى اخلُ  ع مهيضحِرت و ِعاِمطَ املَ ابصحأَ و وِسفُ الن افعِض
ـ  اوِنع الت الِل خِ نِم فَ ِجاِرن اخلَ ا مِ مأَ و ،ٍةغَوس م ِري غَ و أَ لٍةاِط ب اٍتهبشى و اوعد ب ِهياِلاغِت م ع 
 .ِةيالِمس اِإلولِة الداِطن اسقَوا ِمنكَّمتى يت ح،مهع مالِفحالت ويِنلد ااِءعدأَ

 
واألَ اِنذَه اِنمر ه ا املَ منهج األَ ةُطَّاخلُ و ساليت قَ  يةُاس ام ليِه عا دِ مين فِض الر بِ نذُ م دِةاي ِهِتشـأَ  ن 
وِهيِسأِست ع  ِدلى ي الي وِدهامل ي وِفعر ع بد   بأَ اهللا بن س   ِج الذي مل يأَ د لَفض ال أَ  وجـ  د  نى ِم
التساِسِبِل بِ ِرت الت شِعي و التشبِ ِعي حآلِ ب  يِت الب ب ـ  أَ نْ أَ عد ظهاإلِ ر  سـالم ـ أَ و  فـر  الكُ نبطَ
وِسالدذَ هلَةَيسيِنا الد. 
 
و ملا وجأَ د تباع ذَ ه ا اليوِدهنَّ أَ ي ذَ ه ا املنهالذِ ج  ي رسمه ابن  بأ قَ  سد ن جاِبقطَي اسـتِ   فِ ح 
ـ  ِري أمِ د ضِ ِعاِمطَ املَ اِبصحأَ و وِسفُ الن اِفعن ضِ  مِ ِرِي الكثَ أليِبتى و و اهلَ اِبصحأَ  ننيؤِم املُ
عانَثم ِض راهللاُ ي  ع نه أَ ورضاه لَ وم ا وجدوه ن جح  يف الت اوِنع م أَ عاِءعد ـ   مِ يِن الد ارِجن خ 
ِةالفَ اِخلمِةاِصعثَِإ والِفِةار ِنتو الشِهبىت قَ حةَيفَِلوا اخلَلُتفَ وتنِعوا ريته. 
 



 

٥٣٠ 

و ملا وجدوه ن جكَ ح فِ ذلك  يِقفِري الت ب ني الص حِةاب لى أَ  عاِسسالع ِبصالقَِةي بـ  الـيت  ِةلي اَءج 
الدأَ ين ساًاس قَ وام ع  دِملى هاه، ي رفِ ونَوم آِلةَتن يِت البِف وةَتنـم ِ اِس الن،ـ  و صـ د اِس الن 
ويكَشِكتم يف مِ  هصاِقدِةي أَ ومِةان الكِ ِةلَقَ ن اِبت و السمِ ِةن ن الص حضوانُ رِ ِةاب  ليِه اهللا عـ  ،م  ن ِم
ـ  اَألروطَى تت ح،يهم ِفِةصم الِعاِءعدِإ ويِت البي آِل فَ االِةغاملُ بِ لْ ب االِةوم بِ هماِتادن م الِلِخ مر 
 .ِةيِأب السندا ِعم كَنه ع اُهللايِض رلي عيِهأِل تىلم ِإيِهِف
 
ـ  فِس يف ن  اعتب األَ ؤالِء ه رماست ِهلَّ كُ لك يف ذَ  حج ن ه أن بٍأ س  ابن تباعى أَ أَ ملا ر  ولُقَأَ ريِة الس 
وع املَ فِسلى ن األَ ِجنه ِلو ع  لى مر الز اِنم ياِمأَىل  ِإ ون ِهِذا ه لقَ وـ  أَ د ـ  ع اضفَ ـ  اُءلم لِف الس 
واسفَتيف كُاض ِهِبتم بانُيِةيقَِق حِةِضاِف الرو مِهيِن ِدِةيقَِقح. 
 
ِموذَ ن لك ا قَ  ماله ش سالِم اإلِ يخ ابن  يِم تةَي ر ِم[ي   فِ  اهللاُ محهناِجه الس ِةن[ ":وةُِضاِفالر  لـيس  
 ."ِهِداِعو قَاِدفسِإ واهر عِضقْن وسالِم اِإلدِمي هال ِف ِإعيم سهلَ

 
أَ الَقَو اًيض ":و ال يطعن ِبلى أَ  ع كٍري ب و عمر ِض راهللاُ ي  ن عهال أَ ا إِ محد ر ِإ: لِنيجم ـ ا ر لٌج 
ماِفننِد زِ قيق لِح مد ع دسالِم لإلِ و ي توفِ عِن يف الطَّ  لُص ِفعِنىل الطَّا إِ يهم ـ ي الر وِلسيـنِ ِد و 
ا م وإِ ،ِةيِناِط الب ِةمِئ أَ حالُ و فض الر عدن ابت  م لَو أَ ِةضاِف للر وِل األ ِمعلِّ املُ الُا ح ذَه و ،سالِماِإل
لٌاِهج هِل يف اجلَ  طٌفِر م اهلَ وو ى وهو الغ الب ع  لى عِةام الش ـ  ذْ إِ ِةيع ـ  نيِمسـلِ وا م ان كَ ي  ِف
اِطالبن،" . 
 
ي فَ  فِ الَقَواإلِ الَقَ:" يِهاِوت مأَ ام محي رِ  فِ دالِةس ع بنِ وٍسبد  ـ  أُ ،الك م ـ  ولُص الس ِةن ِ عنـدان 
التمسبِ ك انَا كَ م أَ ليِه ع صحاب ر اهللاِ وِلس  قِتاِإل وهم بِ اُءد، و البِ ت ركد لُّ بِ كُِع واللةٌ دعٍة ض 

             د ِهيالقُرآنَ و رفسنةُ ترسول اِهللا صلى اُهللا عليِه وسلم والس ا آثارننةُ ِعندالٌء للقرآِن  والس
  ع الالتد أي لى معناه كَا ذَ ذَهل ور الع نَّ أَ اُءلم الر أَ فض ساس الز ِةقَند أَ نَّأَ و لَو ـ   م ن ابتدع 

الرانَمنا كَ  إِ فض م اًيقَنِد زِ اًِقاِفن، و هو ع اهللاِ بد  بن  ِإبأ فَ  سنقَ ه قَ د دح  ِقاِب يف الساألَ ني ولني د قَ و
 ةًارتها و  بِ مِهلِم يف عِ  ارةً ت حقد ت ةُضاِفالر فَ ،اهاِعبي ات و فِ ا أَ هِمهو يف فَ   أَ الِةس الر قِلي ن  فِ حدقَ
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 يف اتهام لَ ِهاِعب، و ذَ يلُِحت لك هِلى أَ لَ ع يِت الب و لى املَ عي لَ  الذِ وِمعصلَ يس  ـ ه و جـ  ود ي  ِف
وِدالوج" انتى كَهالمهِح رماُهللاه . 

 
واملُ[ي   فِ اَءجن مِ ى مِ قَنتاإلِ اِجنه ِتعاِلد":[ ِم و هِلن ج اِف الرأَ ِةض نهم وِج يعِ ونَب ةَصم ٍداِح و 
 ركَ ذَ دقَ و ،أَطَ اخلَ ومعص م ميِه فِ نكُا مل ي  ذَ إِ نيِمسِل املُ وِعمجلى م  ع ونَزوجي و نيِمسِل املُ نِم
 ادر أَ اًيقَنـدِ  زِ انَ كَ ِهِتصمِع و ليلى ع  ع صالن بِ ولَالقَ و ضفْ الر عدن ابت  م لَو أَ نَّ أَ احٍد و ريغَ
افساد الد ين و أرنْ أَ اد ي صناملُ بِ علِمسكَ ني م ا صنع ولُ بِب  صالنصىار، أَ وكبر يـلٍ ِل د لـى   ع
صِل أَ طالِنب ا املَ ذَ هِبذه و خأنَّ ِهِتافَر  ِل عاًي ِض رُهللا ا ي ع  ت نهبمِ أَر نه ِم وأَ ن ِهاِبصح ب  ل واقَعب 
من ي قُِنعتلٌ كُ ه ب حبِ ِبس فَ ،ِهِتدع انَ كَ من ي سب الش أَ ِنييخ ب كٍرا ب و عم ر ِضراهللاُ ي  ع  نـها م
جلَيداملُ ح ديِرفت،و ميِهاىل ِف غَنح قَرِبه اِرالن." 
  
ـ  لَص الفَ ولَا القَ وا لن نياىل ب ع ت  اهللاُ مهمِح ر لِف الس اِءلمن ع  مِ ةًرمه ج نَِّإ :اًثَاِلثَ  كـمِ ي ح  ِف

رِعالش ع  اِفلى الرِةض و هِهفِركُ بِ ولُ القَ وم و وقِ وِبج اِلت ن أَ  مظهبِ ر دعتمِ ه نهم خ ةًاص نِْإ و 
 .ةٌ من الِكتاِب و السنِةنهم، و يف تكفِريهم و وجوِب ِقتاِلهم أِدلَّ ِمٍةعِنتم مٍةفَاِئطَ ِبانَكَ
 

بلْ حتى كُتب الراِفضِة أنفُِسِهم تنِقلُ لَنا الرواياِت يف تربِؤ آِل البيِت ِمنهم، وِنسبِة ذلك إىل 
 .النيب صلى اهللا عليه و سلَّم، و ِإخراِجِهم من اإلسالِم

 
 :دلّة من الكتاِبفَأما األ

 
محمد رسولُ اِهللا والَِّذين معه أَِشداُء علَى الكُفَّاِر رحماُء بينهم تراهم ركَّعا {: فقولًه تعالَى

وِد ذَِلكجأَثَِر الس ِمن وِهِهمجِفي و ماها ِسيمانوِرضاِهللا و لًا ِمنونَ فَضغتبا يدجس مثَلُهم 
ِفي التوراِة ومثَلُهم ِفي اِإلنِجيِل كَزرٍع أَخرج شطْأَه فََآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوِقِه 

الكُفَّار ِغيظَ ِبِهمِلي اعرالز ِجبعاهللا]٢٩:الفتح[ }ي هِحمكثٍري ر ِة :، قال ابنِذِه اآليه ِمنو 
زانت ضيةَ رابحونَ الصضغبِفض، الذين ياوكفِري الرِبت ةٌ عنهايه اهللا يف ِروِحمر مالك اإلمام ع
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اهللا عنهم، قالَ ألنهم يغيظُونهم، و من غَاظَ الصحابةَ رِضي اهللا عنهم فهو كافر ِبهِذه 
 العلماِء رضي افَقَه طائفةٌ ِمنو م علَى ذِلكاآليِة، ونهاهللا ع. 

 
 روى أبو عروةَ الزبيِري ِمن ولَِد الزبير، كُنا ِعند :و قالَ القُرطُِبي رِحمه اهللا يف تفِْسِريه

مالِك بن أَنس، فَذَكَروا رجلًا ينتِقص من أصحاِب رسوِل اهللا صلَّى اهللا عليِه و سلَّم فقرأَ 
يعِجب {. . حتى بلَغَ،]٢٩:الفتح[ }...محمد رسولُ اِهللا والَِّذين معه{ : اآليةَمالك هِذِه

الكُفَّار ِغيظَ ِبِهمِلي اعرظٌ ]٢٩:الفتح[ }الزاِس يف قَلِْبِه غَيالن من حن أصبم فقالَ مالك ،
 لَى أحٍد من أصحاِب رسوِل اهللا صلَّى اهللا عليِه وعهذِه اآليةُ س هتابأَص لَّم] ه اخلطيبذكَر

 .]أبو بكٍر
 

 قلت-و القولُ للقُرطُِبي- قَّصن نأويِله فَميف ت ابأص قَالَِته، وِفي م مالك نأحس لَقَد 
. سلمنيواِحدا منهم، أَو طَعن يف ِروايِته فقد رد على اِهللا رب العاملني، و أبطَلَ شراِئع امل

 .مه رِحمه اهللاالَانتهى كَ
 

 ِإذْ سِمعتموه قُلْتم ما يكُونُ لَنا أَنْ نتكَلَّم ِبهذَا الَولَو{: و كَذلك استدلُّوا من قَوِلِه تعالَى
ِظيمانٌ عتهذَا به كانحبا ِإنْ *سدوا ِلِمثِْلِه أَبودعاُهللا أَنْ ت ِعظُكُمي ِمِننيؤم متكُن { 

برأَ  و كانَ اإلمام أمحد يكَفِّر من ت:، قالَ ابن عبِد القَِوي عِن اإلماِم أمحد]١٧-١٦:النور[
و . .و من سب عاِئـشةَ أم املؤِمنني، و رماها ِمما برأها اهللا ِمنه -أي الصحابة-منهم 

 ].١٧:النور[ } اُهللا أَنْ تعودوا ِلِمثِْلِه أَبدا ِإنْ كُنتم مؤِمِننيكُميِعظُ{كانَ يقرأُ 
 

 من سب أبا بكٍر و : قالَ ِهشام بن عمار سِمعت ماِلكًا يقولُ:و قَالَ القُرطُِبي رِحمه اهللا
 اُهللا أَنْ تعودوا ِلِمثِْلِه أَبدا يِعظُكُم{: يقولُعمر أُدب، و من سب عاِئشةَ قُِتلَ ألنَّ اهللا تعاىل

ِمِننيؤم مت١٧:النور[ }ِإنْ كُن[ الَفن خم القرَءانَ، و الَفخ ةَ فقدعائش ن سبفَم ،
 .ِتلَقُالقرءانَ 
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ِبيرالع قالَ ابن :اِفِعيالش قالَ أصحاب:نهاهللا ع ةً رضيعائش ن سبكَما يف  م با أُد
يف عائَِشة؛ ألنَّ ذلك كُفر، و ] ١٧:النور[ }ِإنْ كُنتم مؤِمِنني{سائِر املؤمنني، و ليس قولُه 

و لَو كانَ سلْب اإلمياِن  ) يأْمن جاره بواِئقَهالَ يؤِمن من الَ( إنما هو كَما قالَ عليه السالم 
ن سبم يف قَوِلِه يف سب هلْبةً حقيقَةً، لكان سعائش ) وه ِني وزي اين حنيال يزِني الز

ؤِمنا )مى، فَكُلُّ :حقيقةً، قُلننةَ بالزرةَ املُطَهوا عائشمم، فإنَّ أهلَ اإلفِك رتمعا زكَم ليس 
م هللا، و كَذِّبم أَها اُهللا منهرا با مبهبس نم ،كافر واَهللا فَه كَذَّب ِل نقَو ذَا طَِريقاِلٍكفَهم، 

ِبغيِر ما برأَها اللَّه ِمنه لَكَانَ عاِئشةَ  ولَو أَنَّ رجلًا سب ،ِئحةٌ ِلأَهِل الْبصاِئِرالَوِهي سِبيلٌ 
بالْأَد هاؤزى كَ،جالَ انتههم. 

 
 }ِء فَقَد وكَّلْنا ِبها قَوما لَيسوا ِبها ِبكَاِفِرينالَفَِإنْ يكْفُر ِبها هؤ {:و قَولُه تعالَى

، يقولُ اإلمام ]١٤٣:البقرة[ }ِلتكُونوا شهداَء علَى الناِس {:، و بقوِلِه تعالَى]٨٩:األنعام[
من يكَفِّر أو ينتِقص من عدالِة أبو احملاسِن الواِسطي يف استدالِلِه من هذِه اآلياِت علَى كفِر 

الصحابِة الثَّابتِة بالكتاِب، أنهم يكْفُرون؛ لتكفِريهم لصحابِة رسول اهللا صلّى اهللا عليه و 
 }ِلتكُونوا شهداَء علَى الناِس{ :سلَّم الثابِت تعديلُهم و تزِكيتهم يف القرآن، يف قوِله تعالَى

فَِإنْ يكْفُر ِبها {:  و ِبشهادِة اِهللا تعالَى هلُم أنهم ال يكْفُرونَ بقوِلِه تعالَى،]١٤٣:البقرة[
ؤالَها ِبكَاِفِرينوا ِبهسا لَيما قَوا ِبهكَّلْنو ٨٩:األنعام[ }ِء فَقَد.[ 
 

 :و أما السُّنة
 

كُنت ِعند النِبي صلَّى اهللا : ن ابن عباٍس قَالَ عفَِبما جاَء يف مجمِع الزواِئِد بإسناٍد حسٍن،
لَّمس صلَّى اُهللا عليِه و فقَالَ النيب ،ِليع هِعند و لَّمس عليِه و)  ،مِتي قَوكُونُ ِفي أُميس ِليا عي

 .)فَإنهم مشِركونينتِحلونَ حب أهِل البيِت، لَهم ِنبذٌ، يسمونَ الراِفضة، قَاِتلوهم 
 



 

٥٣٤ 

 و البزار عن إبراهيم بن احلسِن بن عِلي بن أيب طاِلب و ما أخرجه اإلمام أمحد يف مسنِده،
قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اهللا : قالَ علي بن أيب طالب رِضي اُهللا عنه: عن أبيِه عن جدِه قَالَ

 .)يف آخِر الزمان قَوم يسمونَ الراِفضة يرِفضونَ اإلسالميظْهر (عليِه و سلَّم 
 

 قد نقَلَه أيضا أِئمةُ الراِفضة يف أًصوِلِهم املُعتبرِة -أعين الراِفضة-و العجيب أنَّ ذلك النبذَ 
 .عِن احلُسين بن علي بن أيب طاِلب رِضي اُهللا عنهما

 
قَلَ لنن كتاِب فَقد اريِخ(ا صاحبللت أيب عبِد اِهللا عليِه )ِهللا ثُم نةً عاِب الكاِفي ِروايِكت نع 

اُءوا إليِه الَالسهم جةُ-م، أناِفضأي الر-فقالُوا لَه : تمات نا، وورذًا أَثْقَلَ ظُهبا نِبذْنن ا قَدإن 
يف حديٍث رواه لَهم فُقَهاُءهم، فقالَ لَهم أبو عبِد .. ه الوالةُ ِدماَءنالَه أَفِْئدتنا، و ِاستحلَّت لَ

ة، قالوا: مالَاِهللا عليِه الساِفضفقالَ: الر ،منع :اَهللا س لَِكن كُم، وومس ما هاكُم ال واهللا مم
 .بِه
 

فَبين أبو عبِد اِهللا أنَّ اَهللا مساهم الراِفضةَ : ذِلك و يقُولُ السيد حسين بن موسِوي معلِّقًا علَى
 .و لَيس أهلُ السنة

 
لَف يف احلُِكٍم ِبكُفِْرِهماِل السأَقْو ِمن ِفيضا اُستِمم و: 

 
روِدي، قالَ سألت ل عن أَِبي بكٍْر اِملالَ ما روى اخلَفَِمما ورد عِن اإلماِم أمحِد رِحمه اهللا،

، و قالَ )ِمالَما أَراه علَى اإلس: (أبا عبِد اهللا عمن يشِتم أبا بكٍْر و عمر و عاِئشة، قالَ
من شتم أخاف : ( أخبرين عبد املَِلِك بن عبِد احلميِد، قالَ سِمعت أبا عبِد اِهللا قَالَ: لالَاخلَ

واِفِض عليِه الكُفْرِمثْلَ الر  ( َقال ثًم ) لَّمس صلَّى اُهللا عليِه و النيب أصحاب متش نالَم نأْمن 
 ).أنْ يكُونَ قد مرق عِن الدين

 



 

٥٣٥ 

و جاَء يف كتاِب السنِة لإلماِم أمحِد قَولُه عِن الراِفضِة، هم الذين يتبرءونَ ِمن أصحاِب 
صلَّى اهللا عليِه و سلَّم، و يسبونهم، و ينتِقصونهم، و يسبونَ األِئمةَ إال أَربع، عِليا و حممٍد 

 .عمار و اِملقْداد و سلْمان، و لَيست الراِفضةُ من اإلسالِم ِفي شيء
 

ما أُبايل صلَّيت خلْف : (لِْق أَفْعاِل الِعباِد يف خو قَالَ اإلمام البخاِريُّ رِحمه اُهللا تعالَى
 ى، وارصو الن ودهالي لْفخ تأِم صلَّي اِفضيالر و ِميالَاجلَه ِهم، وعلَي لَّمسونَ، الَ يعادي 

 الَو ون، وناكَحالَ ي ونَ ودهشمالَ يهكَلُ ذَباِئحؤت .( 
 

: ( ، الذي قالَ عنه اإلمام أمحد بن حنبلْ و هو يخاِطب رجلًام أمحد بن يونسو قَالَ اإلما
 لَو أنَّ - أي اإلمام أمحد بن يونس- قالَ ،)اُخرج إىل أمحد بن يونس فإنه شيخ اإلسالِم

 ح راِفِضيذَب شاةً، و حا ذَبوِديالَِيهوِديهةَ اليذَِبيح كًلْت هألن ،اِفِضيةَ الرملْ آكلْ ذبيح و ،
 .مرتد عِن اإلسالِم

 
 يف ردِه علَى النصارى الذين يستِدلُّونَ ِبتحريِف و قالَ اإلمام بن حزٍم رِحمه اهللا تعاىل

 يف دعوى الرواِفِض -ارى  يعِني النص-و أما قَولُهم ( القُرءان ِمن أقْواِل الراِفضِة، فقَالَ 
 .تبديل القرءان، فَإنَّ الرواِفض لَيسوا من املُسِلمني

 
من زِعم أنَّ القُرَءانَ  (: يف الصاِرم املَسلُولو قَالَ شيخ اإلسالِم بن تيِمية رِحمه اهللا تعالَى

لَه تأويلًاٍت باطنةً تسِقطُ األعمالَ املَشروعة، فَال نِقص ِمنه آياٍت، أو كُِتمت، أو زعم أنَّ 
ِخلًاف يف كُفِْرِهم، و ِمن زعم أنَّ الصحابةَ ارتدوا بعد رسوِل اهللا صلَّى اُهللا عليه و سلَّم إال 

تامقُوا عم فَسهأن ا، أضوفْسن رشةَ ععونَ ِبضلُغا قليلًا ال يبذا نفرم، فَها يف الَهأيض بير 
بلْ . كُفِْرِه، ألنه مكَذِّب ِلما نصه القُرءان يف غَيِر موِضٍع من الرضى عنهم، و الثَّناِء علِيهم
كتاِب و من يشك يف كُفِْر مثِل هذا فَإنَّ كُفْره متعين، فَإنَّ مضمونَ هذِه املَقَالًة أنَّ نقَلَةَ ال

أنَّ هذِه اآليةَ اليت هي اق، وفُس أَو ِة كُفَّارنالس:} متاِسكُنِللن تِرجٍة أُخأُم ريآل [ } خ
و خيرها هو القَرن األولُ كانَ عامتهم كُفَّارا أو فُساقًا، و مْضمونها أنَّ ، ]١١٠:عمران



 

٥٣٦ 

اُألم رةَ شهذِه األم علَما يهذا ِمم كُفْر ا، وهارم ِشرة هأنَّ ساِبِقي هذه األم ِم، و
 ).الضطراِر ِمن ديِن اإلسلًاِمبا
 

 .و قالَ أيضا عن الراِفضة، إنهم شر من عامِة أهِل األهواِء، و أَحق بالِقتاِل من اخلواِرِج
 

هِحماينّ رعمالس قالَ اإلمام اِب اهللا وِة : ( يف األنسة على تكفِري اإلمامياألم تعمتاج و
 . و ينِسبوُم إىل ما ال يلِيقِ م، و ينكرونَ إمجاعَِهم،ألنهم يعتقدونَ تضليلَ الصحابة

 
ا غَيهلَيةَ و ِقس ععوِديقَاِت، أنَّ احلكومةَ الساِت و املفارجيِب التناقُضع من ن وها ممر

 اليوم مة، نراهاِفضالقاِدِم من الر طِلقون التحذيراِت من اخلَطَراِء و ينادونَ بالعدكانوا ي
 .يقَربونهم، و جيِلسونَ معهم، و يتحاورونَ يف مجاِلِس حماوراِتِهم الرِمسية

 
 إثر سؤاٍل كانت قد أفْتت بتكِفِري الراِفضةفَهاهي لَجنتهم الدائمة للبحوِث و اإلفتاِء، 

أنا من قبيلٍة تسكُن يف احلدوِد الشمالية، و خمْتِلِطني : وجه للجنِة آنذَاك من ِقِبِل سائٍل ِيقُولُ
حلسن، و حنن و قَبائلُ من العراِق، و مذهبهم شيعةٌ وثَِنية، يعبدونَ قُببا و يسمونها با

احلسني، و علي، و إذا قام، قالَ يا علي، يا حسين، و قد خالطَهم البعض من قبائِلنا يف 
 و قد وعظْتهم و ملْ يسمعوا، و هم يف القرايا و املناصيب، و ،النكَاِح، و يف كلِّ األحواِل

هي أكْرلَكن م بِعلٍْم، وا عندي أعظُها مأَن و م الَ ذلكهحأنَّ ذَب تِمعس قد م، والَ أُخاِلطُه 
هؤ كَل، وؤالَي م، وهأكُلونَ ذحبالَء يالواجِب حنو من مساحِتكم توضيح نطلب وا، ودقَيتي  
 .ما ذَكَرنا

 
سن، و نحوهم فَهم  إذَا كانَ الواِقع ما ذكرت من دعاِئِهم عليا و احلَ:فَكَانَ ردُّ اللّجنة

مشِركُونَ ِشركًا أكرب، يخرج من ملَِّة اإلسالِم، فَلًا ِحيلُّ أنْ نزوجهم املُسِلماِت، و لًا يِحلُّ 
 اِئِهم، ومن ِنس جوزتا أنْ نالَىالَلَنعأكُلَ من ذباِئِحِهم، قالَ اُهللا تا أنْ نِحيلُّ لَن  :}الَو 

 تنِكحوا الَمةٌ مؤِمنةٌ خير ِمن مشِركٍَة ولَو أَعجبتكُم والَحوا املُشِركَاِت حتى يؤِمن وتنِك



 

٥٣٧ 

ونَ ِإلَى النعدي أُولَِئك كُمبجأَع لَوِرٍك وشم ِمن ريخ ِمنؤم دبلَعوا وِمنؤى يتح ِرِكنياِراملُش 
اُهللا يونَوذَكَّرتي ملَّهاِس لَعاِتِه ِللنَآي نيبيِة ِبِإذِْنِه وِفراملَغِة وو ِإلَى اجلَنع٢٢١:البقرة[ }د[ و ،

لَّمس ِبِه وحص على آِلِه، و ٍد، وما حمنلَّى اُهللا على نبيص و ،ةُ . باِهللا التوِفيقاللّجنةُ الدائم
ِة و اإلفتاِءللبحوِث العلمي. 

 
 لَّى اهللا عليِه وسوِل صالر رؤِِ آِل البيِت، وبة أنفُِسِهم يف تاِفضالر ا جاَء يف كتبِمم و

 :سلَّم منهم، و إخراِجِهم من هذه األمة
 

عليِه الس اِبدينِن العيز اِج قَالَ اإلمامِتجاِب االحاَء يف ِكتا جِل الالَمل  (:كُوفَةم ألهه
 اِمليثَاق، ثُم و دهوه من أنفُِسكُم العمتطَيأَع وه، ومتعدخ م إىل أيب وتبكم كتونَ أنلَمعت
قَتلتموه وخذَلْتموه، بأي عٍني تنظرونَ إىل رسوِل اِهللا صلَّى عليِه و سلَّم و آِله و هو يقولُ 

 ) رِتي، و انتهكْتم حرميت، فَلَستم من أميت قَاتلتم ِفطْ ( :لَكُم
 

 فَإننامن كُتِب الرافضِة املعتبرِة املعتمدِة عندهم، إننا حني نستشِهد برواياٍت و أَقْواٍل  :راِبعا
و شِهدوا (س ِبها من باِب  و إنما حنن نستأنال نِقرُّ بالضرورة ذِه األقواِل و الرواياِت،

 . و قد استشهدنا بكثٍري من هذه الرواياِت،)على أنفُِسِهم
 

 إنَّ جرائم الراِفضة و ِخياناِتِهم عبر التاريخ، كانت كلُّها جراِئم من حيث املعتقد :خاِمسا
الديين،ا حبسِب جاِنِبهاولْنا كلُّ منها تننة  لكِّنديِني جرائم اكندة، فَهاٍت متعدِثييحب ا، و

محضة تتعلَّق جبانِب الِعبادات، و شعائر هلدِم الدين أو حتريِفه، و هناك جرائم ِسياِسية من 
ِة خالِل الغدِر و االغتياالِت من الداِخِل، و املؤامرِة مع العدو من اخلاِرِج لزعزعِة الدولَ

 ِة، وذيلَة لتفكيِك األسرِة املُسِلمِر الرشة ِلنأخالِقي ة واِعياجِتم ائمرج اكنه ِة، واإلسالمي
 لِّه، وض هيحا كلًّا يف منين فَذَكَرِة يف الدعة باسم املُتة اإلسالمية لألمِتيحِة التينتفكيِك الب

 . ال تخرج عن كَوِنها جراِئم دينيةيف مجموِعها باجلُملَة
 



 

٥٣٨ 

 لَقَد رصد لنا التاريخ منذ عهد اِخلالفَة الراِشدة و بعد أنْ قَررنا ما سبق توضيحه نقُولُ؛
اِت مرورا بالعهد األموي، و العباِسي و العثْماينّ، و حتى هذَا العصر كَما هائلًا من خيان

الحتجنا ، لَو أردنا حصِرها استيفَاًءا، و تتبعها استقْراًءا،القوِم و جرائِمِهم، و غَدراِتِهم
، بل و إىل أسفار متتالياٍت، و حسبنا هنا أن نذْكُر و نذَكِّر ِلمحاضراٍت و محاضراٍت

ِئِمِهم عرب التاريِخ من ِخالِل ذكِْر ماضي ِخياناِتهم، و جبملٍَة من أَبرِز ِخياناِتِهم، و جرا
 حتى تكُونَ الصورةَ حاضرةٌ يف أذْهاِننا، ال مجرد سرٍد تارِخيي ،الربِط بينها و بين حاِضِرِها

 .من ماٍض تليٍد منقطع عن حاِضِرِه
 

اِشدِد اِخلالفَِة الرا يف عهاِتهم،فَأَمانِخي ت أوىل جرائِمِهم ودب ِد اخلليفة ة؛ فقدهيف ع 
 ،لَه لَّمس ا صلَّى اهللا عليِه ونِة نبيوعكَِة درالِم؛ ِبباهللا بِه اإلس اشد الذي أعزاِدل الرالع رمع

، إذ ملْ يكُن الِفكْر و  رضي اهللا عنه، متمثِّلَة اجلانِب السياسي منها خاصةبن اخلَطَّاب
املُخطَّطُ الراِفِضي تبلْور تماما، و قد مثَّلَ هذه اِخليانة املَجوِسي، الفَاِرِسي أبو لؤلؤة، الذي 
كَانَ من سِيب فَاِرٍس بعد أنْ فَتحها اُهللا على املسلمني يف عهِد الفاروِق عمر، فَما كانَ من 

وسيه إهذا املَجمبالغدِر ه فَاضاست و ،هباحلقِد قَلْب أنْ فَاض بعد الَ الفَارسي ربأنْ د 
مؤامرةً مع من يقَاِسمونه الكَراِهية و العداَء ِلهذَا الدين، و هما اهلُرمزان و جفَينة، فَاهلُرمزان 

ِك رستم، ثُم ملَك الَ يف القاِدِسية، ثُم هرب بعد هالذي كانَ ميمنة القائِد الفاِرسي رستم
خوِزشستان، و قَاتلَ املُسِلمني، و لَما رأى عجزه، طَلَب الصلْح فَأُِجيب إليِه، و لَكِّنه 

لَه املُسلمونَ والرباء بن مالٍك، فَقَات ر وأةَ بن ثَوزلَ املَجقَت و ،رغَد رمإىل ع اقُوهس و وهرأَس 
 .بن اخلطَّاِب، فَأَظْهر اإلسالم و حسن الطَِّوية، و عاش يف املَِدينِة

 
و جفَينة النصراينّ من أهِل اِحلرية، كَانَ ِظئرا لسعِد ين مالٍك، أَقْدمه للمدينة للصلِْح الذي 

و بالرغِم أنَّ أمري املُؤمنني، و جميع املُسلمني . م أَهلَ املدينِة الِكتابةبيننا و بينهم، و ِليعلِّ
 كانت ، أنَّ احلقد املَجوسي الفَارسي على الديِن، و على دولِة اإلسالمالَأَحسنوا إليهم إ

يانةً يف حكِْم الشرِع عظْمى، أَكْبر بكثٍري من هذَا اإلحساِن، فَحاكُوها مؤامرةً كُبرى، و ِخ
حيثُ سنوا أولَ سنة سيئَة يف اإلسالم، و أولَ لَِبنة أساٍس من مخطَّاطاِت الرافضة يف ِمجاِل 



 

٥٣٩ 

الذي  و هي سنةُ اخلُروِج على احلاِكِم املُسِلم، و سنةُ اغتياِل اخلليِفة، و الَالغدِر و اِخليانة، أَ
ِتن الِعبادفْتِو ي الِبالد مبوِته أو باخلروِج عليِه تضطَِرب. 

 
و نحن هنا ندِرج هذه اِخليانةَ، و هِذه اجلَرميةَ، و نعدها أُولَى جرائِم الراِفضة، بالرغِْم من 

 :يٍن، و كَـِفكٍْر ِلسببيِنِدأنَّ دين الرفِْض لَم يكُن قد ظَهر بالِفعلْ كَمنهٍج و كَ
 

 هو أنَّ هذا املَجوسي هو أولَ من سن جرمية االغتيال السياِسي املُوجهة ِضد :األولُ
ةَ للحقِد على اإلسى الَاحلَاِكِم املُسِلِم؛ نتيجدتاس الذي بِه اهربالن هي ِلِه، فَكَانتأه ِم و

ةُ الرِدهبقيعة من باِفض. 
 

 ه يف االغتيال :الثَّاينوتنروا سباعت وِزِهم، ومر ا ِمنزمر وهراعتب ذلك ة بعداِفضأنَّ الر 
أساسا من أُسِسِهم، و أَدِبياِت جراِئِمِهم، لدرجٍة أنهم يترضونَ عنه يف كُتِبِهم، بلْ وصلَ 

مر يف تعِظيِمه أنْ بنوا لَه قَبرا، و مزارا يف مستقَر وقِْرِهم يف إيران، يطوفُن ِبِه و م األ
 .يقدمونَ ِعنده القَرابني

 
و اعلَم أنَّ يف مدينِة كَاشان اإليرانية : ( )ِهللا ثُم للتاريِخ(و يف ذلك يقولُ صاحب كتاِب 

ِطقَِة تنوز يف مرأليب لُؤلؤة فَي ِميهو روِل، فيِه قَبهاملَج ِديلَى ِغراِر اجلُنا عدهشباغيثني م مس
الفَاِرسي املَجوسي، قَاِتل اخلَليفَِة الثَّاين عمر بن اخلطَّاِب رضي اُهللا عنه و أرضاه، حيثُ 

بابا شجاِع الدين، و بابا شجاِع الدين، هو لقب مرقَد : أطلَقُوا عليِه ما معناه بالعرِبية
أطْلَقُوه على أيب لؤلؤة ِلقَتِلِه عمر بن اخلطَّاِب، و قد كُِتب على جدراِن هذا املشهِد 

 أبو بكر (بالفاِرسي رك برر -ممع ركبمر ثمان- وع ركْبرم و  ( ةبالعرِبي معناه و)املوت 
رمِلع كٍْر، املوتان ،أليب بثمِلع املوت .( 

 
و هذا املَشهد يزار من ِقبِل اإليرانيني، و تلقَى فيِه األموالُ و التبرعات، و قد رأيت هذا 

يِده، و فَوق املَشهد بنفِسي، و كانت وزارةُ اإلرشاِد اإليرانية قد باشرت ِبتوِسيِعِه، و تجِد



 

٥٤٠ 

. ذلك قَاموا بطبِع صورة املَشهِد على كارتات تستخدم يف تبادِل الرسائِل و املَكاتيِب
 .انتهى كالمه

 
و ِلهذَا تِجـد الشـيعة       (:و يقُولُ اإلمام ابن تيِمية رِحمه اهللا تعالَى يف ِمنهاج السنة النبِوية           

رونَ ألعداِء اإلسالِم املُرتدين، كَبين حِنيفَةَ أتباِع مسيلَمةَ الكذَّاب، و يقُولونَ إنهـم             ينتِص
 ظْلومنيكانوا م(       هذا الكتاِب صاحب ا ذكَركَم ، )        ِصـرونَ أليب لؤلـؤةَ الكـافِرتني و

، و منهم من يقولُ     )ِني معه اللهم ارض عن أيب لؤلؤة واحشر     (املَجوسي، و منهم من يقُول      
كَما يفعلُونه يف الصـورِة التـي       ). و ثَاراِت أيب لُؤلؤة   (يف بعض ما يفعله من محاربِتِهم       

يقدرون فيها صورةَ عمر من اِجلبِس أو غَِريه، و أبو لؤلؤة كافر باتفاِق أهِل اإلسالِم، كانَ                
النرياِن، و كانَ مملوكًا للمغرية بن شعبة، و كان يصنع األرحاء، و عليِه             مجوِسيًا ِمن عباِد    

خراج للمغريِة كُلَّ يوٍم أربع دراِهم، و كانَ قد رأى ما عِملَه املُسِلمونَ بأهِل الذِّمة، و إذَا                 
 . انتهى كًلًامه رِحمه اُهللا)رأَى سبيهم يقْدم املَدينة يبقى من ذلك يف نفِْسِه شيء

 
جرميةُ مقتل اخلَِليفة ثُم ظَهرت ثَاِني جِرميٍة ِسياِسيٍة ِمن جراِئِم الراِفضـِة أَال و ِهي 

َـَِه و اسِتثـارِة الشعب ِض رِضي اهللا عنه؛عثمان  لِكن هِذِه املرة، اجلَِرمية ده، بعد بثِّ الشب
ستس مسـِد املؤلَى يساِبقَتها، ع كَةً ِمنِحب أَكْثَر اِضٍج ون بلِوٍر وتةٌ على خمطٍَّط و ِفكٍر مِند

ـَِقيِقي ملَذهِب الرفض، اليهوِدي بن سبأ حىت أنَّ ِفرقَـةً ِمن ِفرِق الراِفضِة انتسبت . احل
 ة، وِأيبوا ِبالسمس و ـَه عبد اِهللا بن سبأ هذا و ِإنْ كَان يتبرأ ِمنه الراِفضةُ اليوم ظَاِهراً ِإال ل

حتى أنَّ احملقِِّقـني ِمن علماِئِهم أكًّدوا أَنَّ هِذِه . أنه يرسخ يف أمهاِت كُتِبهم باِطناً
ـِي أُمهاِت كُتِب الراِف ـَوعٍة و مصاِدر مختلفٍة، الشخصيةَ مثْبتةٌ ف ضة، بلْ و ِفي كُتٍب متن

و ِمن ذَِلك ما جاَء ِفي . بعضها يف كُتب الرجاِل و بعضها يف الِفقْـِه و بعضها ِفي الِفرق
 ابن سبأ قَام إلَى علي و ما ذَكَره ابن أَِبي احلَِديِد أَنَّ عبد اِهللا] شرِح نهِج البالغَة[ِكتاِب 

قَالَ " ِنعمةُ اهللا اجلَزائري"ما ذَكَره سيدهم ] األنواِر النعماِنيِة[هو يخِطب، و ِمن ِكتاِب 
أ ِلعـِليبس ناِهللا اب دبأنت اإلله حقاً: "ع". 

 



 

٥٤١ 

ي املَنهِج و الدعوِة قَـد نجح ِفي بثِّ اِلفتِن و و مع أنَّ هذا اليهوِدي اَألصلَ، الراِفِض
 هـِْعاٍز ِمن تشِكيِك النـاِس يف شرِعيِة ِخالفَِة عثْمانَ رِضي اُهللا عنه، و مع أنـه تم و بإي

ـَه لَم يهدأ ه، ِإال أنناُهللا ع ِضيانَ رثْملُ اخلَِليفَِة عالٌ ِبذَِلقَتب ك؛ لَـه قِْصدِقيقَةً، ال يه حألن 
 مرتم، فَـاسهنِليِهم ِديع لَبِّسي و ِلِمنياملُس ـِن عزلَ أَِمٍري و تنِصيب آخر، بلْ أَراد أَنْ يفْت

 رِضي علي بِن أَيب طَاِلب أَِمير املُؤِمِنني ها حتى ِفي زمِنيِحيك املُؤامرات، و يفِتلُ حباِئلَ
هناهللا ع. 

 
ـِتنةُ  و يصطَِلح الفَِريقَاِن و يسلِّمونَ ألِميِر " وقْعة اجلَمل"فَبعد أنْ كَادت تخمد ف

 فَيهجمونَ ،املُؤِمِنين عِلي، و إذَا ِبِه و ِبأَتباِعِه يغِدرون و يُِّصرونَ علَى ِقتاِل املُسِلِمني
ـَى أَصحاِب  ـِي كَادت أَنْ تنطَِفئَ دونَ " اجلَمل"عل و يبدأونَ ِبِقتاِلِهم ِليوِقعوا احلَرب الت

 .الِقتـ
 

 بلْ إنّ الذّين أَظهروا تشـيعهم ألِمير املؤمنني علي رِضي اهللا عنه ِفي لَيس هذَا فَحسب،
فَِة ذَِلكةَ اِخلالفَِة إلَى الكُواِصملَ عِويحت اِق وِإىل الِعر جواخلُر هوا ِمنـَب  الوقْت، و طَل

 .خذَلُوه و تخلّوا عنه ِمراراً
 

فُرقَةٌ فَِحني عزم على اخلُروِج إىل أَهِل الشام، ليمِسك ِبِزماِم أُموِر املُسِلِمني حتى ال تكُونَ 
و اخِتالف و ِلتتوحد كَِلمةُ املُسِلِمين، تسلّلوا ِمن معسكَِرِه دونَ ِعلِْمِه عاِئِدين ِإلَى بيوِتِهم، 

 .حتى بات معسكَره خاِلياً
 

ـّى قَالَ رِضي اُهللا عنه ِفيِهم  و ثَعالب رواغَةٌ ما أَنتم إال أُسود الشرى يف الدعة،": حت
 ..."و ما أَنتم ِلي ِبِثقَة،ِحني تدعون إىل بـأْس

 
لَعمر اهللا لَبأْس حشاش ليه، وال ذي عز يعتصم إ و ما أنتم بركٍْبُ يصال بكم، ":حتى قال
تِب أَنم،احلَرأَطْر قَصنتت ن، وودِكيال ت ونَ وكَادكُم تون ِإناشحتال ت افُكُم و." 



 

٥٤٢ 

 
 لَما أَقْدمت جيوش خاِل املؤِمِنني رغْم أَنِف و خانوه كَذَِلك و خذَلُوه تارةً أُخرى

 فَاستنهضهم ق،الراِفضة، معاِويةَ رِضي اهللا عنه متوجهة ِلعيِن التمِر ِمن أَطْراِف الِعراْ
ـُول ـَاِع عن أَرِض الِعراِق فَلَم يِجيب يا أَهلَ الكُوفَة، كُلّما سِمعتم : "  حتى قَالَ ِفيِهمه،لدف

 ارِجحان ـَه ـِه، و أَغْلَق باب ِبمنِسٍر من مناِسِر أَهل الشاِم انجحر كُلُّ امرٍئ ِمنكُم ِفي بيت
 ِرِه وحج ِفي بالض فَاز ِبكُم ن فَازِلم وه، ومترن غَـرم وررا، املَغاِرهزبِع يف والض

بيِم اَألخهاة. ِبالسجالن دال ِإخوانُ ِثقٍَة ِعن اء، ودالن دِعن اررِه . ال أَحـَي ـّا ِإل ِإنا ِهللا و إن
 ".راِجعون

 
ـّا رأَى ذَِلك اليهوِدي ا ا، لراِفضي أنَّ األمور السياِسيةَ ِفي الِبالِد صارت كَما خطّطَّ لَهو مل

فَأراد أَنْ يهِدم ِمن الديِن جاِنبه اَألِصيلُ حتى ال يكُونَ للمسِلِمني مرد لَم يكْتفي ِبذَِلك؛ 
 .يردهم ِللحق ِإذَا ما تنازعوا ِسياِسياً

 
 يروم زعزعته كَما زعزع ِسياسةَ ،بدأَ ِباجلَاِنِب الدينـي الذّي يمسُّ عِقيدةَ اِإلسالِمفَ

ـْنيِة التي كَانَ سنها حتى صارت ِدينـاً و أْصالً . الِبالِد ِفي أَركَاِنها فَكَانَ ِمن جراِئِمه الدي
 ِفيما بعد، الطَّعن و السب يف الصحابِة الِكرام، و كَانَ أَولُ من دعا ِإلَى ِمن أُصوِل الراِفضِة

ـِْه علي بن أَيب طَاِلب رِضي اهللا عنه حتى هم بتحِريِقِه ثُّم نفاه و حرق السبِأية  القَوِل بتأْلي
متس و ـَه كُوا ِبتأليِهِه بعد أَنْ رفَضوا اسِتتابته لَهم، و أَخذَ هذَا اليهوِدي الِّذين اتبعوا قَول

الراِفِضي يروج ِلخليٍط ِمن فَاِسِد معتقَداٍت يهوِدية و نصرانية و مجوِسية، حتى ثَبتت هِذِه 
انت أُسس و أُصولَ مذْهِب الرواِفِض علَى جِميِع فَكَ. املُعتقَداِت يف نفُوِس أَصحاا

 .ِفرِقهم
 

 ِسبطَي احلسِن و احلَُسني؛و ها ِهي ِخيانتهم تتواصلُ حتى بعد موِتِه ِلتِصلَ ِإىل ابنيِه 
انوا احلَسن ِحين أَصروا فَخ. رسوِل اهللا صلى اهللا عليه و سلّم و سيِّدي شباِب أَهِل اجلنِة

فَما كَانَ ِمنه و هو الِّذي . علَيِه محرِضني لَه ِباخلُروِج ِإىل الشاِم ِلِقتاِل معاِوية رِضي اُهللا عنه



 

٥٤٣ 

ىل مصاحلَة معاِويةَ خبر مكرهم ووافَقَهم مسايرةً لَهم ِإلخراِج خِبيئَِتِهم و هو يِميلُ ِبرأِيِه ِإ
 ِهمِفي ترس سقْتِل قَياٍد ِبمنادى ما نة، فلمادبع بن أِسِه قَيسِلى رشاً عيج زهِإالّ أَنْ ج

ـِِهم فَانقَلَبوا على احلَسِن ينهبونَ متاعه حتى .الفَوضى و أَظْهروا حِقيقَتهم و عدم ثَبات
هنوحرج و هونأَنْ طَع دعب هتحاطَ الذِّي كَانَ تالِبس وهعاز. 

 
 دأَح وه د الثَّقَفي ويبأَيب ع بن ارتاملُخ فَقَد فَكَّر ،ذَِلك ِمن دعِإىل أَب مهتانِخي لَتصلْ وب

لَ تسِليِم احلَسن، فَعرض على عمِه سعد بن مسعود ِشيعِة الِعراِق ِبأَنْ يهاِدنَ معاِويةَ مقَاِب
وما "فقال له عمه " هلْ لَك ِفي الِغىن و الشرف؟ : "الذّي كَانَ واِلياً علَى املَداِئِن ِبقَوِلِه

يك لَعنةُ اهللا، أَِثب علَ: "فقال له عمّه. " توِثق احلَسن و تستأِمن ِبِه إىل معاِوية"قال " ذاك؟ 
 ".علَى ابِن ِبنِت رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلم فَـأُوِثقَه، ِبئس الرجل أنت

 
 وا هه اهللا و ِضير ناحلَسم لَههتِكي ِخيانحي هناهللا ع ِضيعاِويةَ رم عم لحفَضِّالً الصم 

أَرى معاِويةَ خرياً ِلي ِمن هؤالء، : "ظَ بيضِة و هيبِة آِل البيِت قَاِئالًعنه، و التنازلَ لَه و ِحفْ
و اهللا ِإلن آخذ ِمن معاِوية ما أَحِقن ِبِه . يزعمونَ أنهم يل ِشيعة، ابتغوا قَتِلي و أَخذُوا ماِلي

و اهللا لَو .  أَنْ يقْتلُوِني فَيِضيع أَهلُ ِبيِتي و أَهِليدِمي يف أَهِلي و آمن ِبِه يف أَهِلي خري ِمن
 ريخ ِزيزأنا ع و هاِلماهللا ِإلن أُس ا، وِه ِسلْمدفَعوا ِبي ِإليى يتِقي حنذُوا ِبعةَ َألخاِويعم لْتقَات

أنا أسري لَِني وقْتأَنْ ي ِمن". 
 

  للهجرة؛١٣٢ اىل ٤١حكمهم ِمن  الِّذين استمر لَِة اُألمِويِة الدوو أما يف عهِد
 

فَلَقد برزت ِخياناتهم ِفي جاِنِبها السِّياسي أَكْثَر ِمن اجلَاِنِب العقَِدي، ذَِلك ألنهم يعلَمونَ 
سةَ ِديِنِهم و ِسياسةَ دنياهم فَـِإنه لَن أَنه متى كَانَ للمسِلِمني خِليفَةٌ مسِلم يحِسن ِحرا

فَكَانَ . يكُونَ للجاِنِب العقَِدي أَي أَثٍَر يذْكَر، ألنه ساٍع يف قَمِع و ِإخماِد كُلِّ فتنٍة و شبهة
الً واِم أَوِتمااله ِز وِكيرالت لَِة ِمنحِذِه املَره م ِفيلَه ّدلَِة اجلاِنِب ال بلخلى خر عكٍل أَكْبِبش 

ختِخالهلا ي ي ِمنالت و ياِسينالسيلُ الدلخ. 



 

٥٤٤ 

 
ـُوا  ـْرونَ حِمية احلُسيِن بِن علي رِضي اهللا عنهما علَى ِديِنهفَراح  ِبأَخباٍر و ِرواياٍت يستِثي

يد ِبن معاِوية ِمن أنه ظَلَم اخللق و عطَّلَ الشريعةَ احلَقّةَ حتى مبالٍَغ ِفيها و مكذوبٍة عن يِز
بادر ِبِإرساِل ابِن عمه مسلٍم بِن عقيل ليتحقَّق اَألمر، و ما ِإنْ وصلَ و عِلم ِبِه أَهلُ الكُوفَِة 

ـْه، فَأَخذَ البيعةَ ِمنهم مثّ  ـَى احلُسنيحتى سارعوا ِإلي فَلَما عِلم  .أَرسلَ ِببيعِة أَهِل الكُوفَِة ِإل
واِلي الكُوفَة عبيد اهللا ابن ِزياد ِبأَمِر البيعِة جـاء فقَتلَ مسِلماً ِبن عِقيل كَما قَتلَ مِضيفَه 

ـُوا للتو هاِنئَ بن عروةَ املُراِدي على مرأَى و مسمع ِمن ِشيعة أَهِل  الكَوفَِة الذّين كَان
 .مباِيِعيـن و متحمِسني و محمِسني للبيعة

 
بن اومع ذِلك فَلَم يحِركُوا ساِكناً ِللدِِفاِع عن مسِلم وال عن هاِنئ بعد إن إشِترى عبيداِهللا 

 .ِزياد ِذممهم ِبالَألموال
 

ع ِشعري أي توها،هدفَلَيِقيموها قَبلَ أن يقَضالّليت ن ٍة هِذهيعب لّ أيِشعري ، ب تلَيأ و ي
لِذمم ا فَهِذِه ،نفسه كَما هو ِفي أياِمنا هِذه ديعلقَوِم ِلياتاريٍخ هذا الَّلذي يسِطر ِخيانةَ 

ا ِفي ساِلِفها حىت أنهم لَيِبيعونها أَرخص ماتكُون ِعند أَصحاِب الرفِض ِفي هِذِه اَأليام كَم
حلُسني رِضي اهللا عنه إالَّ أن هرع ا نقُولُ مع هذا كُلِّه أَىب ،ِبثَمٍن بخٍس دراِهم معدوده

ِلنجدِتِهم على ما ادعوه ِمن وقوِع الظُلِم ِبِهم وإسِتباحة احلُرمات وتعطيِل احلُدود ِمن ِقبِل 
مزيٍد عكَثرٍة منَِ االَ يعلى ِقلٍَّة ِمن أَصِحاِبِه املُتاِبِعني و جرِة لَه فَخيعه وإرساِلِهم ِبالبعاِويم بن

املُحِذرين لَه ِمن عدِم اخلُروج وِبما حصلَ ِلَألِبيِه وأَِخيِه ِمن غَدرِتِهم مذَِكرين ولِكن أَبى 
فَلَما عِلم يزيد ِبمقدِم احلُسني أَرسلَ ِإليِه جنده ِليصدوه ويِحيلوا بينه اهللا إالَّ أن يِتم أَمره 

و  ،رأى خذالنَ شيعِته له وبني صِدِع كَِلمِة املُسِلمني فَلَما رأَى احلُسني أنه قَد أُِحيطَ ِبه و
ِخ ِخيانِتِهم فَعرض على قاِئِد جنِد يزيد أَحد خذالنهم عن مناصرِته عِلم أنه وقَع ِفي فَ

إما أَن يعود ِمن حيثُ أتى أَو يتركُوه يمِضي ِليقاِبلَ يِزيد ِبنفِسه وإالّ فَيدعوه يلحق  :ةثَالث
 . حىت قُِتلالّ أن يقاِتلَهأىب ِإ بن ِزيادا ولكن عبيد اِهللا ِبأَهِل الثُغوِر مجاِهداً مراِبطاً

 



 

٥٤٥ 

وِمن غراِئب وعجاِئب وقاحِتِهم أنَّ علَمائَهم يسطّرونَ الِرواياِت عِن احلُسني ِفي ذَمِه لَهم 
 احلُسني على  ِللطَربِسي دعاُء]إعالِم الورى[والدعاِء علَِيِهم ََقَبلَ مقَتِله فَقَد جاَء ِفي ِكتاِب 

َاجعلهم طراِئق ِقددا وال ترضي   و،الّلهم إن متعتهم فَفَِرقهم ِفرقا" :ِشيعِتِه قَبلَ إسِتشهاِدِه
 ." فِإنهم دعونا ِلينصرونا ثُم عدوا علَينا فَقَتلونا،الوالةَ عنهم أبدا

 
ل ِلهِذِه اِخلياناِت  وأمتنفَِكر وقفَةَ املُتو ِقفنا ننا هألإنيِبرهِل البأَمُّلَ املُعتفِإذا كانَ ؛ت ت 

 عم ماَلَهكُونُ حي ِتِهم فَكَيفبحِفي م لوالغةَ واملُبالَغل وِتِهم ببحونَ معن يدم عم مهذا حاُلُه
 ما غَِريِهم وِإلن طالَت مِحبيِهم ِخياناتهم فَِمن باِب أوىل ان تطالَ غَريهم ِمن املُسِلمني على

 .نراه اليوم ِمن مسارعِتِهم إىل الكُفَّاِر ومواالِتِهم ومخاذَنِتِهم
 
يُّ وين أُمصِر بت يف عماِخلياناِت الَّيت ت مفَياِت اَألعيان  ماةِمن أهيف و م ؛ذُِكرهأَن 

ِوياِس على اِخلالفَِة اُألمبين العروِج بموا ِفي خسقِإ  و،ةساهراسقوِط خان على اِطها ِبس
 بِن محمد فَلما عِلم نصر إبن  والَّذي أَخذ يدعوا ِببيعِة إبراهيم"أيب مسِلٍم اخلُراساِني"يِد 

يِني أُملوِك بد آِخر ممحم روانَ ِإبنم اط ناِئبه ِبأمِر ةِسيعِلمروان يإىل م براسان كَتِبخ 
يعفَِةالب و هروثَقاً فَأَحضشق ِبِإحضاِر ِإبراهيم مروانُ إىل ناِئِبِه ِبِدمم بملّا  كََتبِسِه وِبح قام

 قَقحاِخلالفَِة ِمن أَت ِلين ولُ مأو وهفّاح وقاِتلَه أوصى إىل اِخيه الس دروانَ البوالد أَنَّ م
 .ريِن حىت مات وِقيلَ قُِتلوبِقي إبراهيم ِباحلَِبِس شه العباس

 
و اِسيبهِد العا ِفي العثالثنيأمِني وِة ِمئٍَة واثننس نيم ِفيِه مابهكمح رمالِّّذي ِإستإىل ، و 

 ؛ةِست ِمئٍَة وِست وخمسني ِللِهجر
 

اِفضن ظُهوِر أمِر الرج عرال حث ودةفَحو  تِخياناِتِهم و بعشِنِهم يف أساِليِبهاتِمن ،فَنو 
ة أَو أَخالِقيت أَو ِديِنيةً كانميِع اجلَواِنب ِسياِسيحصى  .ةجِمن أَن ت ا اَإلغِتياالِت فَأكثَرفَأم

ى فَكانت ِبدايةُ رس عِن اِخلالفَِة أشد ِمن أن تِةالدويالِت اخلاِرج  ووأما قالِقلُ اِإلنِقساماِت
 واخلُروج على ِواليِة احلاِكم ِةقاِط اِخلالفِة اُألمِويسِهم يف هذا العصر ِسياِسية تروم ِإجراِئِم



 

٥٤٦ 

اِس ِفي اِخلالفَه والَّيت نبِني العِقيِة بعوى أحر ِبدتسذِلك الت عدب ثُم ِويها اُألمى ِإليعدادى و
ن السيطَرِة على مقاِليِد الِبالد بعد أن أظهروا مواالِتِهم مسِلم اخلُراساِني ِليتمكَنوا ِم أبو

سقَطَ ِمن الِبالد على يِد  وا ِبخراسان الَِّتي كانت أَولَ ماأ فَبد،ومشايعِتِهم ِلبين العباِس زورا
سِلم واحلاِقدو أِبي م ذَ الفُرسفَأَخ اِسيبهِد العة العع ِبدايب مرم ِمن العشفُونَ غَِليلَهنَ ي

م قَتالً ووهعفَأَشب ناكنِكيال املُسِلمني هتطشاً وب. 
 

 بعد موِت أَِخيِه ة على املَنصور الَّذي وِلي اِخلالفَة الطاعامسِلم نفسه شق عص وحاولَ أبو
 وِفطنِتِه تنبه ِلما يِحيكَه أَبومسِلم لَه ِءِهر ِبدهاالسفّاح وحاولَ أن يغدر ِبِه ولِكن املَنصو

فَاستدرجه حىت تمكَن ِمن قَتِلِه شر قَتلَه ودارت بعد ذِلك محاوالت فاِشلَه ِمن أنصاِر أَِبي 
ِن الِسياِسيسلم ِلِإلنِتقاِم لَه تارةً ِمن ِخالِل الِفتةمهات ِمن ِخالِل تارةً  وبثِّ الشب. 

 
 روج وِِمن هِذه املُحاوالت خ"ِاملَنصور "نبابس ل لَهسلم فَأَرسِن أَِبي مدِبب الَّذي طَالَب 

يضاً ِمن مجاعِة أِبي مسلم يدعونَ أَ قُرب أَصفَهان "ةالراِوندي"جيشاً فَهزمه ثُم ظَهرت 
ية املَنصور وأَرادوا ِبذِلك ِخداعه واِإليقاع ِبِه ِلقَتِله ولِكنه  فَنادوا بأُلوِهٍةِلمعتقَداٍت فاِسد

حاربهم وانتصر علَيِهم ثُم ظَهر بعد ذِلك ِمنهم رجلٌ لَقَّب نفسه ِباملُقَنع زعم أنَّ اهللا 
ح سِلم ثُميف أِبي م يف نوح ثُم لَّ ِفي آدم ثُمتعاىل حه وبحانلَّ ِبه أخرياًس،و   طاعن أَاست
 ولِكن اخلِليفةُ املَهِدي "كَش"يكَِونَ لَه مجاعة وتغلَّب على ِبالِد ماوراِء النهر متحِصناً ِبقَلعِة 

تيقَن  تعقَبه فأَرسلَ له جيشاً يحاِصره فَلما ة،ِوالَّذي ِإشتهر ِبِشدِتِه على املَالِحدة والزناِدقَ
 .هلَك أَهلَ بيِتِه السم و هلَكَته سقى نفسه و

 
و السِّريقِّيِة واِئم بالتِرِهم الدتسظَراً ِلتِتِهم نعلى ِفتن قِضيأن ي ِطع املهِديستع ذِلك فَلَم يةم 

جِتماِعي ِبالتقَرِب والتزلُف إىل فَهم داِئماً يعملونَ ويخِططُون ِباخلَفاء مستخِدمني النِّفاق اِإل
 ة حىت تمكَنوا ِمن الوصوِل ِللمناِصب الِوزاِريِة ِفي اِخلالفَِة العباِسيِةِكباِر ِرجاالِت الدولَ

أيب مسِلم   وِة كالبراِمكَ؛فَاستوزر كَثري ِمن خلَفاِء بِني العباس هؤالِء الراِفضةَ املَجوس
رساِني واملَجوِسي الفَضل إبن سحل الَّذي كَانَ وِزيراً ِللمأمون وقاِئداً ِلجيِشِه وكانَ اخلُ



 

٥٤٧ 

 بل وزوجوا أَبنائَهم ِمن بناِت الفُرس فأُم ،)ةأي احلَرِب والِسياس(يلَقَّب ِبِذي الِرياستني 
ون ماملَأماِجلُرظُة فارِسيأَثُِرِه وى إىل تيثُ  ما أدِإليه ح هى احلُكمما إنتهوِر هذا اَألثَر ِعند

 بدالً ِمن بغداد ونادى ِبأَفكاٍر وفَلسفاٍت غَريبٍة عِن ة عاِصمةً للِخالفَ"ىورم"ِإتخذَ ِمن 
ملَجوِسيه  ِمن رواِسِب ترِبيِتِه الفارِسية اةُ الدعوهِِِذ هاَءتج و.اِإلسالم كَقَوِله ِبخلِق القُرآن

 نيقَداِتِهم بعتمثِّ أفكاِرِهم وكَن راِفضةُ املَجوِس ِمن بمب أن تقارتيجة هذا التفَكانَ ن
ونَ اَألحاديثَ املَكذُوبِدسوا يراحة،املُسِلمني وِورونَ   وصوراحوا ي َ يلِصقُونها ِبالدين

ن وِفت تاريخ هعلى أن اِإلسالمي اريخالتحابالص نيصومٍة بة خو  رمكٍر وعونَ ِبأَِبي بنيطع
خاصه وِفي الصحاِبِة عامه بل إنبرى شعرائُهم يتفاخرون ِبمجِد فارس القَِدمي ِمما حدى 

 : ِبقَوِلهِهِءباَألصمِعي ِهجا
 

 لَضاَءت وجوِه بين برمِكي *** إذا ذُِكر الِشرك ِبمجِلٍس
لَيم آيةٌـوِإن تهِكي *** ت ِعندزدن موا ِباحلديِث عأَت 

 
ِديِنِهبولَِة اِإلسالم وعلى د دو أشب ماهقارن هذا التع جتل نوههم على اخلالفِة  أَال ورتآم 
 .ةإسِتقالَلَهم يف مناِطق متعِدد  خروجهم وو
 

 الفَِة العباِسية، هو ما قَام ِبِه طَاِهر بن احلُسني اخلُزاِعي،فَكَانَ أولُ من خرج على اخل
و توالَت بعد ذِلك االنِقسامات عِن " أبو مسلم"حيثُ استقلّ ِبخراسانَ كَما فَعلَ من قَبلُ 

ِذِه الده ةُ ِمنِظيمالع اِئماجلَرو اتانِت اِخليرظَه يالِتاِخلالفَِة واِمطَةُ ِفي ،وفَكَانَ القَر 
 ،ساِرفَ و والبويِهيونَ ِفي الِعراِق ،اَألحساِء والبحريِن واليمِن وعمانَ وِفي ِبالِد الشاِم

والعيِدبي ِم ِفونَيصرو الشام،لِك وِمن فَن اِهللاِلض ت أَاىل عنملْه كُ يني ظهراِف للرِةضي دو ةٌولَد 
 ِةتر الفَلكي ِت ِفِةضاِف للرضيَِِّقُ فَ،ذاب العمهومسي ومِهاِدهِج ِبومقُ ين ممليِه ع اُهللارظِهيال وِإ

اَألةُقََالِجالس اِكترالس نيالِذ،ني انَ كَينُءال وهماِب تاًعللع اِسبينيلِك  ونهكم ِشوا أَاناَءدلى  ع
اِفالرقَ فَِةضامتِهِذ هالد يالِتواِف الرِبِةض التعِناوم عيِبِل الصينيو كَّمنتهِمم نالد ىل  ِإوِلخ
 .مِهِتالدجي م ِفوِدم الصنوا عزج عين الذَِةن السهِللى أَ عاِءض للقَنيِمسِل املُالِدِب



 

٥٤٨ 

 
 :ياِسي الِساِلجي املَ ِف،ياِسب العهِدي الع ِفيخاِرا التا لنهدصي ر الِتِةطَاِمر القَِماِئرج نِمفَ
 
خروجهم ع  ولِةلى الد الع اِسبِةي و منِتَءاواه، ِهيِقحتِر وم م لَاِزن ِن ب ثُ يٍس قَ بِدي ع ـ  اجتِ م ياحهم 
 خرى أَ ت ح اِم الع لكي ذَ  فِ تثَد اليت ح  ِةيبِه الر ِحاِبذَاملَم بِ ِهاِميِق و ،ِةجر للهِ ٢٩٣ ام ع ةَوفَالكُ
 .ونَخرؤا املُهلَ
 
ِمونج ِهِماِئرِف مِباِني جِق العِةيدو شِراِئعيِن الد: 
 
 لي ع لِمِع و ِةجعالرالوا بِ  قَ م ثُ ،يِت الب  آللِ ِعيشى الت عوداًء بِ د ابتِ ةَداِس الفَ داِئقَوا الع رش ن مهنأَ
ِضراهللاُ ي  ع نِل هثُ ،يِبلغ م الت كُّنآللِ ر  يِت الب، كِرِذ و الِبثَ م ع لي ِهوالِدأَ و، و   ـ  طالِنب ا ذَ ه
يِنالد، ذَِل والقَ نَِّإ فَ لك ةَطَاِمر كان  قَوا يرةَفَِسال الفَ ونَب و   يِمعتونَد ع  ِرظَلى نِهاِتيم كُ وِهِبتم، و  
يونَوص د عاتمه:"نِْإو و جفَ دت اًوفَيلس  ع مفَه مدتا ألَ ننن ا نِفتق و هم لى إِ  عـ  اِلطَب يِسواِم الن 
األنِبواِءيو لى ِقعِمداِمل الع". 
 
ِف  و ي سللهِ ٢٩٤ ِةن قَ ِةجر القَ ام ةُطَاِمر اِع اإلمسعِتاإل بِ ونَيلياِءد ع  لى حاِجج راِم احلَ  اهللاِ يِت ب 
بأَ نْ أَ عد منوهم لى أَ  عِهِسفُنقَ فَ ،مت ِملوا جالقَ يع لَاِفو، و تقَّعب وا مفَ ن مِ ر نهم ح ـ  نِ ى أنَّ ت اَءس 
 ملْ و ،ليـهِ  ع اِزجهاِإل بِ منقُ ي قم ر ِه بِ  كانَ نم فَ اَء املَ نضعِر ي ىلَت القَ ني ب نفِْق ي ن كُ ِةطَاِمرالقَ
يقَوا ِبفُكتيِجِج احلَِلت،ب ل راحِسفْوا يِمونَد ياهاِجل ِباِر اآلبِفيو التاِبراِحل وجِةار.  

 
ِف  و للهِ ٣٢١ اِمي ع قَ ةَجر ِلذَوا كَ اماعِت بِ كقَ اِضر يِجِجاحلَ ِلِفاو تِلقَ و ـ  الر اِلج، ـ  و ِيبس 
الناِءس الذُّ وِةري، و ذَه كِّذَا يرا بِ نِرجِهِتميفِ م  ذَي ه ا العحِ ،ِرص ينا أَ مرسإ لتانُير م جممِ ةًوع ن 
ـ  امقَ فَ ،ِةجر للهِ ١٤٠٩ ام ع ةَكَّي م  فِ اِجج احلُ يِعرِوت لِ يِتو الكُ ِةيعِش ـ فَتاملُ رِعزوا ِب جاِتر 
 ،يِتوي الكُ  فِ ياِن اإلير ريِفا الس اهي إِ مهلم س نْ أَ عد ب ،ِةمركَ املُ ةَكَّم بِ وِرس اجلُ ِدحي أَ  فِ ِةرمداملُ



 

٥٤٩ 

وهربا إِ وه ةَكَّىل م، قَ وفَ د جوا مِ رنه املَ ولَا ح ِدِجس م اَءس وِم ي مِ ِعاِب الس ن ش ـ ي احلِ  ذِ ِره ِةج 
 .ِةياِد املَِّراِئسا اخلَد عوٍحرج ِباًصخ ش١٦ ِةابصِإ وٍلج رِلتقْى إىل ما أدم ِم،اِم العكِل ذَنِم
 
ِم  وِعاِئظَ فَ ن ج ِهِماِئرم يِن الدأَ ِةي نهم طَ تاو لوا حت ى ع احلَ  اهللاِ يِتلى ب اِمر و ـ   ع ِةلـى الكعب 
 كِلي ذَ ِف و ،ِةجر للهِ ٣٣٥ اِمى ع ت ح مهند عِ يِقب و ،دوس األ رجا احلَ هنوا مِ قُرس فَ ،ِةفَرشاملُ
ولُقُيالِب[ي  ِفٍري كِث ابندِةايو النهِذ" :]ِةايالقَ أخِذكر احلَِةطَاِمر جراألس وِهالِد إىل ِبدم: 

 
ـ تو و ،نيِماِل س ةَكَّلوا إىل م  صو و ،يِميلَ الد ورصن م مهأمريو ،اِقر العِ كب ر جرا خ يهِف  ِتافَ
كُالروب ه نمِ اك لِّ كُ ن كاٍن م و ٍباِنج فَ ،ٍجفَ و م ا شعالقَال بِ وا إِ رِطرمقَ ي د خ رج ليِه عي  فِ م
جتِهاِعم ي وم رِو التفَ ،ِةي انتهب أم اهلُوم، و استبقِ اح اهلُتقَ فَ ،مي رِ  فِ لَتاِبح ةَكَّ م ِش واِبعه ي ِفا و
 هنلع- راِهو طَ بأَ مهري أمِ لسج و ،اًريَِث كَ اًلقَ خ اِجج احلُ ن مِ ِةبع الكَ وِفي ج ِف و اِمر احلَ ِدِجساملَ
ـ  اِسي الن  فِ لُعم ت فويالس و ،وله ح عصر ت الُجالر و ِةب الكع اِبلى ب  ع -اُهللا ـ ي املَ  ِف ِدِجس 
 قلُ أخ ا اهللاُ  أن ،اِهللاِب   و ا هللاِ أن: ولُقُ ي وه و اِم األي ِفر أش ن مِ وي ه  الذِ ،ِةيرِو الت وِمي ي  فِ اِمراحلَ
ـ  لكي ذَ ِدجال ي فَ الكعبِة   اِرأست بِ ونَلقُعتي فَ منه مِ ونَرِف ي اس الن انَكَ و ،ميِهِنفْأَ و لقاخلَ ع نهم 
اًيئَش قْيلونَت و هِل كذَ مك، و فَ ونَوفُطُي يي الطَّ  فِ لونَقتفَ ،اِفو ا قَ لمى القَ ضرِطمي أمر ه، و لَفع 
ا فَ ممِ يِجِجي احلَ  فِ لَع القبِ يِلاِعفَ األ ن ِةيح، أم نْأ ر دفَ تِرئْي بِ تلى فِ  القَ ن ز مزم، و فَدـ  ن  ثرياً كَ
ـ  لكِت و لِةت القِ لكا تِ ذَبا ح ي و ،اِمر احلَ ِدسِجي املَ ِف و ،ِمر احلَ ن مِ مِهاِنِكمي أَ  فِ منهِم الض جِةع، 
واملَ ذلك فَدن كاِناملَ و، و مع ا ملْ ذَ هي غسملْلوا وكفَّ ينملْوا وي صمليِهلى ع،إلن همِر مـ ح ونَم 
شهفِ اَءد  فِسي ن ِر األم، و هدقُ م ةَب ز مزم، و أمالكَ لِعقَ بِ ر عِةب كِ نزِع و سِتوه ا عناه، ـ  و قَقَّشا ه
بني ِهاِب أصح، و أمر ر أنْ الًج  ي صعإىل مِ  د الكَ اِبيز عفَ ِةب ِليقتعفَ ،ه طَقَس لى أُ  عم فَ ِهأِس ر مات 

 ِع فَ ،اِرإىل النذَ ند لك كَ إنيثُِب اخلَ ف املِ ِن ع ثُ ،اِبيز م أم أنْ بِ ر ي احلَ قلع جر األس ـ  فَ ،ود اَءجه 
رفَلٌج ضربِفٍلقَثِْم ِبه ِهِدي ي،قالَ و :الطَّأين ريأَ،يلْاِب األب اِحلين جِمةُار ِسن يلْج. 
 
ـ  ٢٢ مهدن عِ كثَم فَ ،مِهالِد إىل بِ  مهعوا م اح ر ني حِ وهذُأخ و ،دو األس رج احلَ لع قَ مثُ س ةًن 
حتى ردِإ فَ،وها ِهللانو ا إليِهإناِج رونَع، "انتهى كالمهِح رماُهللاه . 



 

٥٥٠ 

 
و  ا  أمالبِلذَكَ فَ ونَيُّيِهوك خ رج ِةالفَلى اخلِ وا ع الع اِسبِةي، و استولو ـ  ا ع ـ  اِقرلى الِع ع ام 

ـ  املُ  بـنِ  ِلضالفَوا بِ ؤاج و ،اِهللاي بِ كِفتس املُ ياِسب الع ةَيفَِلوا اخلَ لعخ و ،ِةرج للهِ ٣٣٤ ِرِدقت، 
ـ وا الت ضر فَ مه أن ِةييِن الد مِهِماِئر ج نِم و ، هللاِ يِعِطاملُ بِ وهبلقَّ و ،ةًيفَِل خ وهبصنفََ شيـ  دِ ع اًين، و  
اتذُخسِ وه تاً لِ اراِركَ األفْ شِرن املُ وقَعتاملَ اِتد وِسجِةي، و وا الفِ ثُّبتن ب ِمسِل املُ نيني ـ   ع اِسلى أس 
يِقفِرالت ب أهلِ ني  الس ِةن و بني ِة الشيع، و انتشفِ ر  ي عِهِده م سب الص حِةاب، ـ  و هم ـ  لُ أو م ن 
م اِلعوا م رأظه و ،اِبب القِ نصِب و ،ِمرح املُ ن مِ اَءوراش ع وِمي ي  فِ اِقو األس غالِقِإ ةَدع بِ رظهأَ
ـ  لِ اتراِش ن اتراِف س نه و ،ِنيسلى احلُ  ع نحني و منلطُ ي اَءسوا الن جرأخ و ،زِناحلُ شِهوِرعن، 
وتجأُر اهللاِ اِتلى ذَ وا ع  ت اىلع، يثُ ح تس ى آخِ مر ِكِلاملَم بِ ِهلوِك م يِمِح الر، م نازـ   هللاِ ةًع ي  ِف
ِهِماس. 
 
و  ا  أمالعالذِ ،ونَيُّيِدب ين ي نسأنفُ ونَب سهم ز اًور  إىل ن اِط فَ ِلسنِتِب ةَم ِب نين ا محٍدم ى اهللاُ لَّ ص 
ليِهع و سفَ ،لم حثْد و  ال حرج ع ن ج ِهِماِئرقَ فَ ،مد خ رج ِةالِفلى اخلِ وا ع الع اِسبِةي، ب  أنْ عـد  
مهوا لِ دا اخلُ ذَهبِ وِجر مسِ لٍةرح رٍةي ثوا مِ  بالهلَ خِ ن ا دعوتهم، م تسِرتين و متمِحسبِ ني موِحس 
 رص انتقلوا إىل مِ   ،ِبِرغ املَ الِدلى بِ  ع ِةريطَس ال نوا مِ كنما ت  ملَّ م ثُ ،ِبغِر املَ الِدي بِ  فِ ،يِت الب آِل
 .اكن هةَيفَِلوا اخلَلعخ و،اليهوا عولَاستفَ
 
ِمانَكَو نأب ِزرج ِهِماِئرِباِني اجلَِف مِدقَ العي: 
 
 ِمدع بِ وده الع ِهفِسلى ن  ع عقطَ ي رص مِ  ألهلِ هوثَعب أَرسلَ م  صرِم لِ مِهوِلخ د لَبقَ و مهماِك ح أنَّ
ـ رفَ و ،صر مِ أهِلوا بِ رد غَ مِهوِلخ د عد ب مهنلِك و ،اهاِئإحي و ِةن الس اِءإبقَ و ِعد البِ اِرظهِإ وا ض
التشيع و ألزم وا النبِ اس ِهاِرإظه، و استخدم وا ماِبناملَ ر ِداِجس للد عـ   ِةاي إىل م مِهِبذه، نشـرِ  و 
ي  الِذ، اِهللاِرأِم بِماِك احلَمنه ِمرهظَ و،ِلم العِريلى خ ع يح بِ اِني األذَ ى فِ ادن ي ارص و ،مِهِعدِب
ادِهوى األل عةَي، و ثَّب د عاتلِّي كُ  فِ ه مِ اٍنكَ م ن م ِهلكِتم، ي بشبِ ونَر م ـ  املَ اِتعتقـد وِسج، 
كالتنِخاس لوِلاحلُ و، و يزعأنَّ ونَم  ر القُ وح ِسد مِ  انتقلت ن آد م  إىل ع ثُ لي م   انتقلـت ر وح 



 

٥٥١ 

عاهللاِ أمِر بِ ِماِك إىل احلَ  لي ، مِ كانَ و أ نبِزر د ِهاِتع م حمد  يلَاِع بن امس  رِز الـداملَ ي  وِفعـر 
 ِةراِه إىل القَ  اَءج و ،"نْوزز" ِةعقاطَ م ن مِ يِساِر فَ وه و ،يِنوز الز لي ع  بن ةَمحز و ،"كنيشتأنِب"
 .ِماِك احلَِةي إىل ألوِهِةعو الدثِّب أي ِل،ِةمِه املُِهِذهِل

 
ِم  ون ج ِهِماِئرم يِنالدكذِل ِةيك، م حاولتهم ن ِرب قَ بش ِب الني نقِل و ج ِراِه الطَّ ِهاِنثم م ري  فِ ِنيت
زاِهللاأمِر ِبِماِك احلَِنم الذي اد ى األلوِهعِةي. 
 
ـ  و ليِه ع ى اهللاُ لَّ ص يِب الن قِلن بِ ِةقَاِدن الز عض ب ليِهع  ار أش  أنْ وم ي : األوىل لةُاوحاملُ سـ  لم  ن ِم
ـ  لِ وِحتا الفُ  أب ثَعب و ،يالًِز ج االً م ليِه ع قأنفَ و ،مصر بِ اًزاِئى ح نب فَ امقَ فَ صر إىل مِ  ِةينِداملَ بِشن 
 دم احلَ ِهللا و ِهصِد قَ ن مِ هعنا م  م مالغ و م اهلَ ن مِ ل له صح و اس الن ليِه ع اجه فَ ريِف الش ِعوِضاملَ
اِملوِةن. 
 
ـ ا الر ذَ ه نكَ س يثُ ح ،لمس و ليِه ع  اهللاُ ىلَّ ص يِب الن رب قَ شِبن ي ن م لَسا أر مين حِ :ِةيالثاِن ولُس 
 . لوهتقَ فَهمر أَاس النفشاكت فَِرب إىل القَلَِصي ِل،ِضر األحت ترفَح و،ِدِجس املَرِبقُِب

 
ـ اِف الر يِنلى دِ  ع اَءضالقَ و ِةن الس شر ن ونَومر ي اك األتر ةَقَالِج الس  اهللاُ ضيا قَ  ملَّ مثُ ـ  ِةض ش عر 
العيِدببِ ونَي ِزعِةمي قُ وِةو ه الِءؤ اِلطَ األب، و ِلعوا مِ من فُ أنسهم الع جز ع ن م واجفَ ،مِهِتهوا ئلج

 ِهِتطَّإىل خِد القَ مِةمي و ِهكِرمم ِفاِل الس، يثُ ح أرس لوا ألعاِءد ـ  يِن الد ـ  ن ِم يِبِل الصيني، 
أغْوروهبِ م داملُ الِد بِ وِلخ ِمِلسني و هلُ ِنيوِطالت م، فَ مِلضيالَء استِ ني ـ  الن صار ـ   ى ع  الِدلـى ِب
ـ  و م هلُ نطَّ و نم مِ كانَ و ،ةُقَالِج الس رظهي و ،ِةن الس بذه م رِشتن ي لى أنْ  ع نيِمِلساملُ  مهباتكَ
وهلُ لَأرس ِم أَ ،مِماِط الفَ يوِش اجلُ ريفْ األَ يلْض، ِلي ذَ ِف وك ولُقُ ي أَ نَِّإ :"ِري األثِ  ابن صحمِ اب صر 
 ،ةَزىل غَ  إِ اِم الش الِدلى بِ ا ع هيالِئاسِتا و هِنكُّمت و ،ِةيوِقلج الس ِةولَ الد ةَوا قُ وأَا ر م لَ نييِولَ الع نِم
و مل يبق ب ينه م وبمِ ني أُ اليةٌ وِ صر خر ى تمنعه م ودـ ىل مِ  إِ يِسقِسِإل ا ولَخ صر و ـ  ح  ،اهرص
 ."وهكُيمِل ِلاِمىل الش ِإوِجرىل اخلُ ِإمهوندع ينِجفرىل اِإلوا ِإلُرسأَوا وافُخفَ
 



 

٥٥٢ 

و  ولُقُي الد كتور فَصطَ م ى العاِنني، قالً ن ن املُ  عؤيِن الالتِ ِخراملُ ي لِ ِراِصع ِةملَلح ليِب الصوىل  األُ ِةي
ـ  و ِلقبستي املُ ِف و ،يع اآلن ِمى اجلَ اً لد ومعلُن م كُيِل": ياسِكو الكَ اركفَ" ـ ي ع ِف ِده ـ  الب ا اب
ـ انـد لِ  فر"ونت   الكُ ِةحبصِب" يدون فرِ ج "ونَ الد نَّ أَ ،كِر الذِّ يِب الطَّ "ياِنان الثَّ وربأُ" " يسيِن
وعدد آخ مِ ر ن الن الِءب و السالذِ ،ِةاد ين ِغ ري زِ وا فِ بيِةار يِحِر ض الس يح  ِس املَ ِدي-ليِهع الس الم- 
ىل وا ِإربِحيِل" ايلّوِمب "اسِم ِبةَوفَعر املَةَينِد اجلُةَينِفوا السبِكا رنهِمو" ةونج "ِةينِدىل م وا إِ به ذَ دقَ
ـ  وِدن اجلُ ِةحبصوا بِ هج ات ،ةيِرندسكَ اإلِ اِءينىل مِ  إِ فد الو لَصا و ملَّ و ،ِةيِردنسكَاِإل ىل  إِ ِماِطو الفَ
 يِحِر ض ِةاريِز لِ ،اهِتابو ب رب ع ينةَِد املَ ولَخوا د ادرا أَ مندِع و -اافَي ي أَ- ِسقِد املَ يِت ب ِةينِدم  اِءينِم
السيِحِس املَ ِدي فَ رض ح رِد املَ اسِةين د ولَخنْال أَ م إِ ه دفَ يع وا الرساملَ وم فرةَوض ليِه عمـ  ح سب 
ما هوقَ مركَر العِةاد،ِم وقدارا ِبهيزطٌناِح وِلد يتكَّموا ِمننالد وِلخ" . 
 
و  فَيسر الد كتور الع اِنني احلَ اذَ ه نَِّإ" :ِهوِلقَ بِ ثَد ِهِذ ه ي قَ  التِ ةَحلَ الربِ ام ا األُ هماُءر يِبِل الصونَي 
ـ  األُ الِءؤ ه ني ب ،ٍةقَسب م االٍتصات و اٍتادقَال اعتِ ِب و ،اٍغر فَ ن مِ أِتم ت لَ مـ  اِءر  يف  نييِماِط الفَ
ـ ِز بِ ونَييِبِل الص اُءرم األُ الِءؤ ه موقُن ي  أَ لُعقَال ي  فَ ،صرِم يـ  مِ ِةار سـكَ  اإلِ اِءينِرندِةي ن  أَ ونَ د
يلَقِبستهم م ي املِ  فِ مِنوا األَ ولُسؤاِءين، و ونَد و وِدج ات االٍتص ٍةقَاِب س و يٍبرِتت ٍفاِل س، و ا ذَه
يؤيد ا قَ  مِماِط الفَ ِه بِ اممِ ونَي ن اِل ارس ِحنِد ج راصطَ ٍةاسحبِفوا السـ  "ةَين ـ ىل ِمِإ" يالوِمب اِءين 
ِسقِد املَ يِتب، اهلَ انَكَ و دمِ ف ِل ذَ نحِ ك مةُاي ه األُ الِءؤ ممِ اِءر ن ِرطَ خ إِ ،ِةقَالِج الس ِةحلَ رِ انَب 
 .ِنيام عن ِمركثَأَ تقَغر اليت است،ِسقِد املَيِتىل ب ِإِةيِردنسكَ اِإلن ِمِةودالع واِبهالذَّ
 
و  بنْ أَ عد ت حت اجلُ كَريوش يِبِل الصاِد قَ ةُيمِ ةًم أُ ن ورى احلَ ولَي أُ ا فِ وبالِتم يِبِل الصِةي الِدلى بِ  ع 
ـ نِطيز البِ ِةولَي الد اِضري أَ  فِ "وِرسفُالب" يِقِضما بِ هوِرر م اَءثنأَ و ،نيِمسِلاملُ ـ  أََ ،ِةي مِ ذَخ  نـهم 
ـ لوا لِ وسع ي نْ أَ ِه بِ مهرما أَ يم فِ انَكَ و ،ِةاعالطَّ و الِء الو نيِمي" نيوِفكُ "وراطُمرباِإل ىل ِإ وِلص
ـ  خ اِس الن دشوا أَ انم كَ هن ألَ ،صري مِ  فِ نييِماِط الفَ ع م اِقفَتاِإل صـ  لِ ةًوم ـ  رِكلت ِةقَالِج الس 
السنيني، و ال يونَلُقب اًقَطلَ م م احلَصتمه، ب ينم ِرا عف ع نه م التسامح م ع الر عـ ا املَ اي  ،نيييِحِس
كَوان اِئوا داًم م ِعستدين فَ للتِماه م ع الد يِحِس املَ ِلوِةي، ذَ ولك ي لُّد لَ ع ى مد ى التي  الذِ ِئاطُو
 .نييليِب الصنيب ونيييِدب العِةضاِف الرني بانَكَ



 

٥٥٣ 

 
و  ذَه ا نفسه م  ا حلَص ب ني اِف رإِ ِةض انَير ان فِ يكَمِراَأل و ي مساعِهِتد طَلى اإلِ م عبِ ِةاح ـ د  ِةولَ
ـ ِفا رنُاوع تكِلذَكَ و،انَستاِنفغي أَ فِ اِلم الش ِةضاِف ر ع م يِقنِسالت بِ ،انباِلطَ ِإةُض  ـ انَيـر م ع 
 .اِقر الِعِةضاِف رن ِمٍةناوعم ويٍقنِست ِباِقر الِعالِلي احِتان ِفيكَمِراَأل
 
لَويتهم وا بِ فَ اكتمِهِفاِقوم لِب الستِ ِةي جاه زِو الغ ِل الصِمسِل املُ الِدِب لِ ييبني، لِك ونـ  ه  نَّوا أَ أَا ر م ملَّ
محِ ةَد اصقَ "اكيانطَأَ" ر تالَ طَ د، ن أَ وا مِ افُ خ ن يتلُلَ املَ لَلَّس و اليإِ أس  ـ ىل ن ـ  اجلُ وِسفُ وِدن 

ليِبالصيِجارتي فَ نيونَع و   ِصينتر مِ ،ةُقَالِج الس م ا حاَألا بِ دإِ ِلفض  اِلىل ارس فَ ساَءر م وِصخصني 
يحالقَ ونَض ةَاد ليِب الصيني لى ع م واحلِ ِةلَاص اِرص، كَّأَ ووا لَ دم أَ هنه م سـ ي ـ  لَ ونَلُرِس م أَ هي 

يِبِلالصيلَّ كُ ني م  ا يحتلَ ونَاج مِ ه اإلِ ن مداِتاد ِرسكَ العِةي ـ اِئذَالِغ و فَ ،ِةي  اسـتلَقبهـ  م  ةُاد القَ
ليِبالصبِ ونَي فَحٍةاو اِل بٍةغ، عقَ ود وا معم عِ هاجتِ ةَد ماٍتاع ت ساللَوا خِ لما رِ هـ  األَ الةَس ِلفض، 
ِلي ذَ ِفوك ِو" ولُقُ ي الذِ "يوِرليام ص  لَقَي نه الد كتور ـ  ي وس ـ واِنف الغ نَِّإ":ِةم م ـ ح اصةَر 
يِبِلالصينطَ ألَ نيثلَا أَ اكيجت ص داألَ ر ِلفض، و اعتبنَّ أَ ر خ ساألَ ةَار اِكتر ألَ ِةقَالِج الس ي زٍء ج 
ـ  تهبِح ص ةًعاِج ر ِلفض األَ ةُارفَ س تلَفَا قَ ملَّ و ،هفس ن ه لَ صر ن وا ه منم إِ ِهمالِك أَ نِم فَم سةٌار 
يِبِلصةٌي، اهلَ لُحِم ت داي ا للتبِثاح م األَ ع ي األُ  فِ ِلفضالتِ وِرم  ي تاإلِ م فَتاق ع اليه، أَ ولُرس وا مع 
فَالسِماِط الفَ ِةارِةي اِئ العمِ ِةد اهلَ مِن ضِ ن داي ا حأَ ةَولَم ربمِ ياٍد جِ ِةع ن ر تلَ القَ وِسؤ ِةقَالِجى الس 
ِدهِلةًي ِمِةيفَِلخ صر. 
 

ـُرصةَ انِشغاِل السالِجقَِة ِمن أهـِل ا       و لَم يكتِف األفضلُ بذلك، بِل        لسُّنــِة  استغلَّ ف
   نيـِيبي و فَتحها ِبالقُوِة ثُم أرسلَ قواته      " صور"، فأرسلَ قُواته إىل     ِبقتاِلِهم و ِجهاِدِهم ِللصل

                ـّه ـَه ِمن أصحاِبِه األراِتقَِة، ثُم سرعانَ ما توجـ ِمن العاِم التايل ِإىل بيِت املَقِْدِس و انتزع
ِليِبيـلُ            الصاَألفْض ـِي ـّرفَِني، يستول ـَرةٌ و اتفَاِقيةٌ بني الط ـّها مؤام ونَ ِلبيِت املَقِدِس كَأن

ـَلَى بيِت املَقِْدِس، ِليِتم تسِليم الِبالِد ِبدٍم بارٍد ِإلـى يِد الصليبيني، و لـيس أدلُّ علـى            ع
     ِلما عـَلَ لـم ـَّـه عاِئداً ِإىل         ذَِلك ِمن أنَّ األفْض ـُِّه الصليبيني إىل بيِت املَقِْدِس توج  ِبتوج

 .الْقَاِهرة



 

٥٥٤ 

 
و كانِت القُوات الصِليبيةُ التي حاصرت بيت املَقِْدِس، يف غايِة التعِب و اإلنهاِك من ِشدِة               

ى أنَّ املاِشيةَ و األغْناِم هلَك عدد كبري منها،         ِدهم، حت الَاحلَرارِة التي لَم يعتادوا علَيها يف بِ      
بلْ إنَّ عدد اجليِش الصلييب الذي كَانَ متوجها ِحلصاِر بيِت املقِدس ملْ يكُن كبريا، ِبحيثُ               

إذ . نييستطيع أنْ يصمد يف ظلِّ هِذِه الظُّروِف لَولًا خيانة الرافضة، و تواطُئُهم مع الصـِليب              
 فاِرٍس، و عشرين ألفًا من املُشاِة، حتى أنَّ املُؤرخـةَ ابـن             ةَبلَغَ عددهم ألفًا و خمس مائ     

و العجب أنَّ اإلفْرنج ملَّا خرجوا إىل املُسلمني كـانوا يف غايـِة             : "تغِريبرِدي قَالَ متعجبا  
 حىت أنهم أَكَلُوا املَيتةَ، و كانت عساِكر اإلسـالِم يف           الضعِف من اجلوِع و عدِم القوِت،     

 ".سلمني و فَرقُوا جموعهم امل-أي الصليبيون- فَكَسروا ،غايِة القُوِة و الكَثْرِة
 

ها يف شهِر   و بعد ِحصاٍر دام أربعني يوما متكَّن الصِليبيونَ من دخوِل بيِت املَقِْدِس و احِتاللِ             
و راحوا يقتلونَ املسلمني، و يحرقونَ نتيِن و تسعني ِللِْهجرِة،     شعبان، يف سنِة أربع مائِة و اثْ      

                 ِعنيـبلَى سع ِزيدا يلَى مالقَت ى بلَغَ عددٍب، حتكُت اِحٍف وصا كَانَ ببيِت املَقِْدِس من مم
 .نهم األئمةُ و العلماِء و العباِدألٍف من املُسلمني م

 
ا كامَِلًا لدرجة أنوعبكيِل أُسقِْتيِل و التنالت ظَلُّوا على هذِه احلَالَِة من ود قَ أراَ ملاّهائدم ه

لييب ِرالصا من كثرِة اجلُثَِث و ميسلَمت طَريقَه سذَ يتلَمِد أَخة املَعباحة سد ِزيارماء اليت ونالد
 .بلَغت ركبتيِه

 
 أنهم يتخلَّصونَ من كل وزيٍر يناِدي بفريضِة اِجلهاِد، ؛من جرائِم اخللَفَاء العبيدينيو كان 

فَهذا . و يرفَع لُواَءه على وجِه السرعة، و يظْهر ذلك من ِخلًاِل الفَترِة اليت حكَموا ا
فضلُ ملَّا كانَ متحاِلفًا مع الصليبيني كانَ منهم مقَربا، و لَما بدأَ يتحالَف مع الوزِير األ

 . الدماَِشقَة األتراك ملواجهِة الصليبيني، قَاموا باغتياِلِه يف عهِد اخلَليفَِة اآلِمر
 



 

٥٥٥ 

 ِشيلْخان بن الوهذَا الوزير ِرضو اِسوالن الصليبيني كَان من أشد اِد ِضدا للِجهسمحت 
حتى أنه أَنشأَ ديوانا جِديدا، أَطْلَق عليِه اسم ديواِن اِجلهاِد، و أخذَ يطاِرد اَألرمن، و 

اِفظ وها من ِقبِل الراِفضة العبيديني، بل إنه ندد باخلَِليفَِة احلَيقصيِهم من مناصِبِهم اليت تولُّ
العبيِدي آنذاك علَى مواِقِفِه املُستِكينة تجاه الصليبيني بالشاِم، فَعمد اخلليفِة احلاِفِظ إىل 
متكِني األرمِن و التعاون معهم ِسرا، و أخذَ يثُري طوائف اجلَيِش الفَاِطمي ضد الوزير ابن 

 اِجلهاِد التي عزم ابن الولْخِشي على إدارِتها، الولْخِشي، األمر الذي أعاق سري حركَِة
 ِعماد وه ـوِد اِجلهاِد ومن أُس ـدأَس دوجثُ ييماِل حالش وحا نزيحإىل الِفراِر مت طَّرفَاض

الصليبيني اِدِه ضدبِه يف ِجه عنيستِلي ،ِكييِن ِزنالد. 
 

ابن هذَا الوزير والَ الساِفِعيالش يذَلَ قُر السُّنب ص و ،ليبينية الصهاجِده ملوهارى ج
 الديِن و االتصالَ بِه ليتمكَّنوا من مشغالَِة اإلفِرنِج يف ِجهٍة، و  التعاونَ مع نوِرحاولَ

 ذَاك الظَّاِفرى، إال أنَّ اخلليفَةَ آنرٍة أُخِبِهم يف اِجلهرمِس ضيف عاِم خ الَهةً فاغْترؤامم لَه ربد
أرب ثَمانيٍة و ِةمائة ورللِهج ِعني. 

 
 الذي ما لبثَ بعد تولِّيِه الِوزارة أنْ رفع رايةَ و هذا الوزير العاِدل طالئع بن رزيك

 أنْ يحقِّق كنه ما لَبثَ أنْ قُِتلَ قبلَاِجلهاِد، و جهز األساطيل و السرايا ملهاجمة الصليبيني، ل
الذي كانَ واِليا " شاور السعِدي" مؤامرة دبرها له حلْمه يف حتريِر بيِت املَقِْدِس، من ِقبِل

و ملَّا . على الصعيِد يف عهِد اخللفَِة العاِضد عام خمِس مائٍة و مثَانية و خمسني للِهجرِة
 قَتلَ خرج ة وارزع منه الوانتز اوٍر، وغَام على شراِل الضبأبو األش وه ِش وأحد قادِة اجلَي

بن ش ه األكرب طَيين حممود ولَدرِسلَ إىل امللِك العاِدل نور الدر إىل أنْ يشاو ر، اضطَّراو
عة على أنْ يدجالن منه يطلب بِه، و جريستِكي يِزن هأن يكونُ ناِئب اِج ِمصر، ورثُلُثَ خ هِطي

، و مع أنَّ "أكونُ ناِئبك ِبها و أقْنع مبا تعين يل من الضياِع و الباقي لك: " ِبها حيثُ قالَ
ه أكرب  محلَة عسكَريٍة مع شاور إال أنه استخار فَأرسلَ لَنور الديِن كَانَ مترددا يف إرساِل
و ،كُوهيِن ِشرالد اِدِه أسدقُوابن أخيِه ص إىل الَ أرسلَ معه راوِة شبإعاد أمر ين، وح الد



 

٥٥٦ 

منِصِبه، واستطاع أسد الدين يف حملَِته أنْ يقضي على ِضرغَام، وأن يعيد الِوزارةَ إىل شاور 
 . خمسني للِْهجرِة رجب عام مخِس مائٍة و تسعٍة و يف شهِر

 
ـَيا  ـَكّب عن "شاور"و لِكن الغدر و اِخليانةَ بدت ِفي مح ، فَأَساَء معاملَةَ الناس و تن

 هِمن يثُ طَلَبِن ِشركُوه حيِد الدِبأَس ِدرغأنْ ي ادين، و أروِر الدـِن وعوِدِه املَعسولَِة ل
الشام، دونَ أنْ يرِسلَ ِإلَـيِه ما كانَ قِد استقر بينه و بين نوِر الدين، و ملـا الرجوع ِإىل 

فَرأَض سديِن الدالر جِإوع أَاِمىل الش رلَسن وابِإه ِدىل ميفَ"يسِبلْـَب" ِةن سلَّتما وه تحصن 
 ِتي بِكِلى ملَ ِإلَسرأَ فَ،ِةضاِف الرةُاد عيما ِه كَرِدغ ينْال أَ ِإ"راوش"ن  ِمانَا كَم فَ،اهِب
 ي ِفوهداع سم هنْ ِإرص ِمِكلْي م ِفهعِمطَي  و"وهكُرِش" على هدِجنتسي ييِبِل الصِسِدقْاملَ
 "اورش"ـوا ِبقَ التمن ثُِم  ورصىل ِم ِإِهجوالت ِبونَيِبيِل الصعار سِلعالِفِب  و،"وهركُِش" اِجرخِإ
و عاِكسره حتى توجهِموا جيىل اً ِإع"بيسلْب"و  حاصوا أَرسد الدِفِني يهن ِمِكلَ ا ونر حِةم 
  و"ماِرح"ى لَ عاِإلفْرنِج ِةمزيه ِباُءبنم اَألهتلَص و؛مه لَمِهاِرصاء ِحنثْأَ  وهنى أَالَع تاِهللا
تي ِكـُّلموِر الدهلاِنن ،و  قَتىل  ِإِهِمد"اِنبيَأل"اس ِذخأَا فَهصابهم الرعبو  طُاضى أنْلَوا ِإر 
يلُاِسروا أسداملُيِن الد حيف ِراص "بيسلْب"لُطْ يِمونَب نهلْم الصحو  تيِمِلسا أَ مذَخلْ ِسهاًم، 
 ِةماوقَ من عهزج عمِلع م وهدن ِعتلَّ قَاتوقْ اَألنّ أَذْ ِإ،كِلى ذَلَم عِهِتقَافَوم ِلرطُاضفَ
 عام مخسمائة وتسعة ومخسني للهجرة وهو يف "بيسلْب"ن  ِمجرخ م وهحالَص فَِنيقَيِرالفَ
 . ره القَِةايغَ
 
ا اَألذَهمرو  اِخلِهِذه يِمةُان ِقن ِلب "شراو"و  تِمِهِفالُح علَ الصيـنيِبيج ِل املَلَعكاِل الصحن ور 
الدِنيم حودم،ي وجهظَ نرغَىل  ِإهِمِوز صاِن ثَرقَلِْلةً ياِءضلَ عى مصالفُِرد ِفِةقَر يِمالَ الع 

الِمياِإلسو  مناخلَ ِعبيُأل ِلِةانة أَمِه ال وِماِط الفَةُالفَ اِخليافَِة ،ةُيلَ ِإِباِإلضغْى رِفِهِتب ين ِرش 
 صِفتني م ِف"قشمِد" ن ِملةٌمت حجرخ فَِضفْ الرِبهذْى ملَ عاِءضالقَ ي ون السِبهذْاملَ
شِرهاَألبيٍع ر ل ِمواِمن عمخس اثْ ائة ومنِس ني وـيتِهلْ ِلنجِق ِبِةرأَِةياد ِدسالد ِنيو  ِخ أَِنابِهي 
الِحصيِن الدكَ  وانلَوا عى مٍدِعوم عالن ِرص،ِم  ونقَ مداِتمذَ ها النِرصِإ  ورهنْ أَِهـِاتاص 
 ِفالُح تغِمبِر  و،يندتر املُِةِضاِفالر و نيـبيلي الصنه ِماِءدع أَوِبلُ قُي ِفبع الر اُهللافذَقَ



 

٥٥٧ 

"شقُ  و"راوِهاِتوقُِع م اِتوـيبيِل الصني و ِتاسنجادِه ِبهال أَ ِإمهم قَندموا و الراُءجقُ يودهمو  
 .مهقُوس يفواخلَ
 
 "اورش" ع مناملُتحاِلِفيـ نيـّليبي الصاِتوقُ  وِنيلد اِدس أَاِتو قُني بِكاِرعى املَلَو أُتأَدبفَ
ة ميِزه ِبتهت انةٌماِس حكةٌرعت مارد فَ"ِنـْيابالب" ِماس ِبفرع ياٍنكَم ِبيِدِع الصِةقَطَني ِمِف

ـيبيِلالصنيـّيِماِطالفَ  وأَني مامج ِش" وِدنِمانَكَ فَ،"وهكُر أَن عِبجم ا يؤري ِفلْ أَنّ أَخ
 .احل السو ِفِرنج رص ِمراِكس عمِزه ت"ركوهِش" ِشي جاِدرفْ أَددس عاِرفَ
 
و استمالكَر رالفَ  ورب يِر الفَنِنيقَيح ِمانَى كَت فَن اِهللاِلض ت نْى أَالَعالفُ اُهللاثَّ ب ةَقَرو  
 ِريِز للونيـْيبيِل الصِركُّنت  وٍةه ِجن ِم"داضالع" يِماِط الفَِةيفَِلاخلَ  و"اورش" ني باعزـِّالن
"ِم"اورش ِجن أٍُةه خىر. 
 
 اِإلسالِمي ِني الدِرشن  ونيـّليبي الصاِدهى ِجلَ عِقاِد الصِمزى العـَل ِإِباِإلضافَِة كِل ذَلُّكُ
اِفالصيلَ عى مناجلَِجه ماُألِةاع ىلَو،م لَا عِهيالر سلُوص يِهلَلى اهللا عو  لّسأَ م وصحابأَه ى د
  وِني الدالِح صِهين أِخاب  وِني الدِد أسِةياِدِق ِبِني الدوِر نِةلَم حانِتصاِرىل  ِإايِةهالنِب
ِتاسِهالِئيى ِملَم عصِفر ِني هاِفطَ املَِةاي،ِكلَ  وقْ اِحلندِضاِف الرلَ يمي ني ِإِهتا احلَذَىل هدلْ ب 
راحاِف الرةُضي دباملُونَر ؤاماِتراِئكَاملَ  ود بعدوِطقُ سالد ِةلَوالع يِدبِماِط الفَِةيِةيللت ِمِصلُّخ ن 
ع طَ قَي الِذِنيالح الد صيِه أخ ابنِهِدع بنم  ورص ِمي ِفةَارزى الوـّول تي الِذِني الدِدسأَ
 رِةج للِهنيتِس  وبعٍةس  وسمائٍةمام خ عِمرح املُن ِمعٍةم جياِن ثَي ِفيِماِط الفَِةيفَِل للخةَبطْاخلُ
و طَخبِل للخِةفَيالع ي املُاِسبسِر اهللا يِءِضتِبأم. 
 
 ؛ين الدالِح صِداِئ القَياِلِت الغْالٍتاوحم ةُد ِعتمتفَ
 
  وِةالفَ اِخلنِمِتؤ مقفَ ات،ِةدِقع الي ِذِره شن ِمِةِرجلِه ِلعنيبس  وبعٍةرأَ ائة ومِس مخْاِم عيِففَ
هوِص خقَ ِبانَ كَيِرصالع ِداضكْ احلُانَكَ  وِفم القَي ِإِرص ِهليم عج مِمٍةاع اِملن ـْييِرصن 



 

٥٥٨ 

لَعكَى ماتِج ِةبناِإلفْرم عش ٍصخقُِث يِه ِبنَوقْ يِرتحِفنَو ِهيلَ عنَّم أَِهيي توجهىل ون ِإـّيبيِل الص
الدة، اِريِريذَِإ فَاِملصا ولَوا ِإلُصيهأَ ا ورادص الحاخلُيِن الد رلَ ِإوجم قَِهيامه وو  منم عِمه ن 
 ياً ِفعيِم جنَوجرخ يم ثُ،ينالح الد صاِرصن أَن ِمميِهِفاِلخ مِلتقَ ِبِلاِخ الدي ِفنـييِرصاِمل
 لَشفْاىل أَع اهللا تكنلَ  و،ركَسع الَن ِمهع منم  وهونلُتقْي فَِفلْ اخلَن ِمهنوتأْى يت حِهِرثِْإ
مطّخم ذَطهلكو  كَانشفلُاِم حالر أَ فَ،الةسرسل صالحِميِن الد فَن ِهِروج مِمةًاع ن 
  وِهِسأْر ِباوتأَ  ووهلُتقَ  ووهذُخأَ فَه لٍَةيري قَ ِفهزـنت يانَ كَيثُ ح،ةالفَ اِخلِنِمتؤىل م ِإِهاِبحصأَ
علَزِم جاخلَيع ِمدالذين ي أَونَولّت مقَر ةالفَ اِخلِرص. 
 
 اِنود السدن جارا ثَم لَ،ِةضاِف الرِلب ِقن ِمِنيالح الد صياِلِت الغْةُياِن الثّةُلَاوح املُِتاَء جمثُ

 ن ِماًني ألفِسموا خعمجم فَه لَبعصت يانَه كَنالفة َألمن اِخلتؤل متقْ ملَرصِموا ِبانالذين كَ
 ي ِفلُتر القَثُكَ ك واِرع مةُدم ِعهني بتارد فَيِن الدالِح صِبرحوا ِلارس م وِهاِلجِر
م ِهاِلومى أَلَها عقَرحأَ فَِةورصنامل ِبِةوفَعرم املَِهِتلّحىل م ِإِنيل صالح الدسأرفَ ،ِنـييقَِرالفَ
أَ وِهالِدوم و حلَ فَ،مِهِمرمِلا عِلذَوا ِبمكلّ ووا منِمِزهفَني ِكربهم السيفالقَلّ ظَ و ِفلُت ِهيم 
مسِمتقَنْىل أَ ِإاًر ضِهِرى آِخلَى عم "تورأَ"اهان ش خالِحو صين ِف الدِمي اجليزةِةقَطَن . 
 
لَ ومي سِكتناِف الرلَ ِإةَضدا احلَذَى ه،لْ بـف اتقج مِمةٌاع ِشن يِةعـّوييلَ العِم ِبنصرو  
  و"يِسِريوالع" ياِضالقَ  وباِت الكَ"مد الصدبع"  ووفرع املَراِع الش"ينممارة اليع"م هنِم
اِعديالد ة اع"عد اجلَباِربلن  باِعيمِإسبن ع يِو القَِدب"اِضقَ  والقُي اِهللابةُ ِهاِةض ب اِم كَنل و 
معهمج مِمةٌاع أُن ماِءرالِح صيِن الدو  جِهِدنو  فَـاتقأْ ريهم عِتلى اسدِمجالِفِرِن اِءع ن 
 ،الِدالِب  واِل املَن ِممه لَهونلُذُب ييٍءى شلَ عِةيِرص اِملاِريىل الد ِإاِم الشِلاِح سنِم  و"ِصِقلّيِة"
  وِةراِه القَي ِفِلاِخ الدن ِمموا هارهم ثَِتلَاتقَ ِملِني الدالح صمِهيلَ ِإجرخ  والدوا الِبدصا قَذَِإِف
 فِش كُنْ أَاِإلسالِم ِةمأُى ِبالَع ت اِهللاِفطْ لُن ِمنِكلَ  و،ةَيِماِط الفَةَلَووا الدادعأَ  ورصِم
مطَطّخم قَهنْ أَلَبِت يمح ِمانَ كَثُي ِضن ِنمم أَن دلَخوهم عهِفم املُي ؤامِةرلَطْأَ  وعوهى لَ ع

 ِهِذه  و،ةِئيِن الدِهِذه ِبلَبقْن ت أَهسفْ نتب أَي الِذِظالواِع  بنلي عِني الدني زري األمخِبيئَِتِهم
داً اح وماهعدت اسم ثُكِلى ذَلَ عأهافَكَ فَمويه القَلَ عداقَعا تم ِبيِن الدالح صربخأَ فَةُانياخلَ



 

٥٥٩ 

ودااح،قَ  وررِلذَم ِبهفَك وا ثُأقرماع لَقَتم هو اسفْتقَ الفُىتِفاَءه أَي ِهِرمـُأفت فَمقَ ِبوهمِهِلت، 
 ِشي جن ِميِق بن مِيفْنر ِبمأَ م وِهاِنملْغُ م وِهاِعبت أَنى عفَع م وهانيعأَ  ومرؤوسهل تقَفَ
العبـييِديقْى أَلَ ِإنالدى الِبص. 
 
ِلذَِب وككُ تِمنُو قَ رصدب دأتفْ صةًحِن ميِمةًر ناِر تأَذْ ِإ،هاخِِي عادص الحالد ِنيالب ى لَ ِإالد
 ديٍد جن ِمهوفَفُ صبتر ياح رم ثُِةياِسب العللدولَِةا هتيِعب تعجرأَ يد وِد جني ِمن السِبهذْاملَ
و لوال مةُلَاغَشاِف الرلَِةض ه و محالَاوتهِدم العِفةَيد يت املُِريِبد ؤامِت الغْاِترا ـَه ملاِلي
ـّأخترب عذلَد كالن صـيِب الكَرِلر ِة ِةألمالِمياِإلساِم إىل عالثٍةثَ  مخسمائة وثَ  واِنمني 

 مِهيلَ عاِءض القَن ِمنكّما تـَّمل  وِةضاِف الراِلتِق ِبِني الدالح صلَغش انثُي حِةرجللِه
 ِتي بِةادعِت اسم ثَنِم و ،نـليبيي الصاِلتِق ِلغَفرت ينْا أَهدع باعطَت اسٍةوقُكَ  وٍةولَدكَ
 .ِةلَاِص الفَ"نيطِّح" ِةعِقو مي ِفميِهِدي أَن ِمِسِدقْاملَ
 
ِل ونِّإه ِفـلَّا كُذَه شيةَِصخ الِحصالد ِنيِح رمهاهللا ت قَ ِباىلعِردا ِه مي تلُثّمالر مزاِص النر 
  وِةضاِف الروسؤا رهن ِمظَيِغا ت مدِرقْ ِب..نِة السِله أَدن ِعِةـ األمِهِذ هزِعل ددِجاملُ  و اِهللايِنِدِل
 .ةيِصخ الشِهِذ هونَضبِغا ي مِردقَِب

 
 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي

 أَِمير تنِظيِم القَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدين
 

 و عضو مجِلِس شورى املُجاِهِدين ِفي الِعراق
 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  



 

٥٦٠ 

 نطاب األربعواخل

 

  ::ِسلِسلَةُ محاضراِتِسلِسلَةُ محاضراِت
اِفضِديثُ الرح اكلْ أَتهاِفضِديثُ الرح اكلْ أَتةِِةه  

  

  الثَّاِنيالثَّاِنياجلُزُء اجلُزُء 
 

  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ٥
  م٢٠٠٦ حزيران/يونيو ١

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 
 ِهاِبصحأَو ِهآِل ىلَعو ،دممح لِقاخلَ ِديس ىلَع المالسو الةُالصو، ِهللا مداحلَو ،اِهللا ِمسِب

 :عدب أما ...اِرخياَأل نِم ِةاميالِق وِمي ىلِإ مهعِبت نمو، اِمرالِك
  
 نلِكو، يٍدِدج نِم ونَرظهي ةَضاِفالر نَّأَ دِجن ِةيباِسالع ِةالفَلِخِل ياِنالثَّ وِرالطَّ اِءنثْأَ يِففَ
 الفَ اِةالش لدِج سلبي ِبعلَالثَّكَ د؛اليو ةُولَالد مهلَ رظهت ىتح اهِب ونَينِدي يالِت قيِةالت اِسبِلِب
يِدنخالإِِ ِهِب ع ياِعالر عِل املُضيِعرِهِتي ،وأُِب لُاِفالغوِرم دنياه عن ِهيِنِد وِرأُم. 

 



 

٥٦١ 

 ةَاعالطَّو الَءالو ونَنيعِلو، ِةولَالد يِف نيوِلسؤاملَ اِربِك نِم اًاقَفَِن ونَبرقَتيو ونَقُلَّمتي وااحرفَ
جهاًر ،وتبيونَي ال ام يِم ىرضِس وِلالقَ ناًر ،حاخنَ ىتدِثكَ مِهِب عِم رياِءفَلَاخلُ ن اِسالعبيني... 
 
 ابن" ريِهالش يِضاِفالر اذَه ثلُِمو ...ِةولَالد يِف ةَاسساحلَو امةَاهلَ باِصناملَ مهوندلِّقَي ماهرنفَ
ِملقَالعلَّقَ يالِذ "يداملُ ةُيفَِلاخلَ هعِصستم الوزةًفلَغَ ةَار منه واضِيتيع ،أَ ..الِإوكَ امتان يِهكِفت 
ِم الِعربن ِم يِبِرالقَ يِخاِرالتفَ املَعه اِفالرأَِب ةُض؟..ِهاِدجد 

 
لِكويقِضِل نأَ اُهللا يًانَكَ امر موالًفع ،ِلويرصد الن اِرالتيخ راِئجوِمالقَ م ِخويمِهاِتان ،قُوعهودم 
 الِإ ياِسبالع ِةيفَِلاخلَ اُءزج انَكَ ااذَمفَ ..راِئوالد مِهِب ونَبقَّرتي مهو، ٍدرصم لَّكُ ِةنالس هِلَأل
 الِدالِب دِمه لىع "يوِسالطُّ يِنالد ريِصن" يِضاِفالر ِهيِخش عم "يِملقَالع ابن" داِقاحلَ رآمت نْأَ
الِع تِلقَواِدب وِةيفَِلاخلَ لِعخ بنْأَ عد روالُاس "ووالكُه" ِلمك التِب اِرتدوِلخ بغداد ،ووعدوه 
 ةَيفَِلاخلَ موهأَ يثُح ؛يِملقَالع ابن اهِب ركَم ٍةيلَِحو ٍةطَِّخ الِلِخ نِم هلَ ِنيوِطالتو ِهِتراصنمِب
اِسالعبنَّأَِب ي عداجلُ دثُكَ وِدنر وزاد ِد لىعنِداجلُ اِنيو حىت بِم وااتكَ نمِهِتثر شاًبئَِع ونَلُكِّي 
 يِف اهِتاجح نِم ركثَأَ ىخراُأل اهِقاِفرم يِف اجحتت ةَولَالد نَّأَو، ِةولَالد لىع يااِدصاقِت
  ...نِداجلُ
 
 ...نِداجلُ ةَبسِن لَلِّقَي نْأَ يِهِلع ارشأَفَ
 
 عدبفَ ..باِئتالكَ لوِت باِئتالكَ حرسي احر ىتح ؛ِأبداملَ اذَهو ِةكرالِف ِهِذه ىلَع قافَو نِإ امفَ
 ..ينِدج آالِف ِةشرالع ةَابرقُ واارص ،لٍفأَ ةَاملائَ باِرقَي ام وِدناجلُ ددع انَكَ نْأَ

 
ِلذَ يِفوك ولُقُي ٍريِثكَ ابن: "انَكَو ِزالوير ابن ِملقَالعبلَقَ ي ِةثَاِداحلَ ِهِذه يِهجتيِف د رِفص 
 ِةائَم نِم اًيبِرقَ ِرنِصستاملُ اِميأَ ِرآِخ يِف راِكسالع ِتانكَفَ ،اِنيوالد نِم مِهاِمس اِطسقَِإو وِشياجلُ
 ىلِإ مِهيِلقِلت يِف دِهجتي لْزي ملَفَ ،ِراِسكَاَأل ِراِبكَاَأل وِكلُاملُكَ وه نم اِءرماُأل نِم منهِم لٍفأَ
 مليِهع هلَسو، الِدالِب خِذأَ يِف مهعطمأَو ارتالت باتكَ مثُ، آالٍف ِةشرع ىوِس بقي ملَ نْأَ



 

٥٦٢ 

 نْأَ نهِم اًعمطَ ِهلِّكُ كِلذَو ؛اِلجالر عفض مهلَ فشكَو ،اِلاحلَ ةَيقَِقح مهلَ ىكَحو ،كِلذَ
يلَِزي السلِّالكُِب ةَنِةي، نْأَ و يظهِبال ردةَع ِضاِفالرِةي، نْأَو ِقييم ِم ةًيفَِلخِماِطالفَ نيني، نْأَو ِبييد 
لَالعاَءم فِتاملُوني، اِلغَ اُهللاوب هـ.ا ."ِهمِرأَ ىلَع. 
 
، ِةيفَِلاخلَِبو ِةولَالدِب لَّح يالِذ عِفالض ىدم هغبِلي "ووالكُه" ىلِإ يِملقَالع ابن لَرسأَ اهينِح
وخرج الجِت ووالكُهاِحي بغداد ،حاذَِإ ىت صار ىلَع ح؛الِدالِب وِدد خرلَ جه ابن ِملقَالعي 
 برتد نْأَ ىلَع يِملقَالع ابن ارشأَو، ووالكُهِب واعماجتو ِههِلأَو ِهِتاصخ نِم ٍةاعمج يِف
 لَسهيِل ِدلَالب جاِرخ يِهاِشوح نِم ِهِتاصخو ِهاِئرأُمو ِهِتادقَ اِربِكو ِهاِجخرالسِت ةٌِخطَّ ِةيفَِللخِل
 ..ادغدب احياجِت مليِهع لَسهي و، ليِهع اُءضالقَ
 
 جخري نْأَب ِهلِيع ريشيو ،ِمعِصستاملُ ِةيفَِللخِل ِةانياِخلو كِراملَ وطَيخ جنِسي يِملقَالع ابن اَءجفَ
 اِةضالقُو اِءرماُألو ِةياِشاحلَ نِم هتاصخ يِهِف بِحصطَي صلٍح اعماجِت هعم دعِقيِل ووالكُهِل
القَوِةاد...  
 
عِلالِفِب و ِثوِب ةُيفَِلاخلَ قِهيِرِزو ِضاِفالركَ ...يال يف ،وهقَ يالِذ وبرليِهِإ ه وعنيلَ هه ِزواًير..  
 
 ري؟ِهالش يِضاِفالر يُّنالسُّ بارقَالت اذَه ةُيجِتن تانكَ ااذَمفَ
 
ِتالنِه ةُيجي ام استأَمر ِهلِيع اِفالرةُض ِلفُأَوِإ ..وهنه الغدر اِخلويةُ؛ان حلَ ةَيفَِلاخلَ نَّأَ ىتام 
 يِملقَالع ابن نلِكو، كِلذَ يبهت لب ِهتِلقَ لىع اًماِزع ووالكُه نكُي مل ووالكُه لىع مِدقَ
وِسالطُّوي شعجاه ِلذَ لىعك ،ونصحِهتِلقَِب اه تِلقَو من اَءج معه حىت تلَ مِلذَ مهك 
 ..عِلالِفِب

 



 

٥٦٣ 

و دلَخ التتىلِإ ار بغدأَفَ ادقَوِف واعايه مذبةًح ِظعيِف ةًيم وِسفَالن ،ِموةًقَحر الكُ يِف ةًلَاِئهِبت 
املَ وكتملَفَ، اِتب يِم نجِلذَ نالذِّ هلُأَ الِإ كِم ِةمن اليوِده والنصىار ومن التىلِإ أَج ابِن يِتب 
ِملقَالعي. 
 
ِلذَ يِفوك اِإل ولُقُيمالذَّّ امِبهي: 
 
"يِفو سأَ، هـ ٦٥٦ ِةنأَ اطَحِب اِهللا مربغدأَفَ ادصبحت اِوخةًي لىع عوِشراه ،وِقبيت 
ِصحملَ نْأَكَ اًيد تِإفَ، مِساَألِب غنِهللا ان ِإوليِهِإ ان اِجرونَع ،نلَازاملَ اهِم خالٍطأَ يِف ولُغن 
ِلفَّالس أَوِم اٍشوباملُ نِقاِفنني ،لِّكُو ممل ن ؤِميِب نالرب ،انَكَو ابن ِملقَالعي ِزالوير اوالي 
ِمسِلاملُ لىعني انَكَو ِضاِفراي ِلجفَ ادالم استدِب وااربغداد، وخارالقُ تىو وجف الريق، 

 يعِند الَقَو، ودالع ِةعانصمِب اِهللاِب ِمعِصستاملُ ِةيفَِلاخلَ لىع يرِزالو ارشأَ ةُدفِئاَأل تعلَواخنَ
 الَقَو ِةيفَِلاخلَ ىلِإ اَءجو، ادرأَ نمِلو ِهفِسنِل قوثَاستو جرخفَ، لِحالص يِرقِرت يِف مليِهِإ جخرأَ
 اُءفَلَاخلُ انَكَ امكَ ِةالفَاِخل يِف كيبِقيو، كٍرب يِبأَ كابِنِب هتناب جوزي نْأَ بِغر دقَ كِلاملَ نَِّإ
مع السوِقلجِةي ،ويلَرح عِجأَفَ نكِلذَ ىلِإ بهيِهِف نَِّإفَ ك حقن الداِءم ،أَونْأَ ىر تخرليِهِإ ج." 
 
 لَخد مثُ، ٍةيمخ يِف هلَنزأَفَ، ووالكُه اِنلطَالس ىلِإ اَألعياِن نِم مٍعج يِف ةُيفَِلاخلَ جرخفَ
ِزالوفَ يراِبكَاَأل ىاستدعِل رحوِرض فَ، قِدالعحضوار وِرضبأَ تاقُعنهم ،وصِلذَكَ ارخِر كيج 
 يبالس و تلُالقَ رماستو يفالس لَبِذو، ِدلَالب يِف يحِص مثُ، ونَلُقتيفَ ٍةفَاِئطَ عدب ةًفَاِئطَ
ِراحلَويق والنهب ،قَوامِق تيةُام بغدالفَ اد ولَح قُ الوِب اِهللاِب الِإ ةَواضع الِثثَوني ايلَّكُ ،وم 
صاٍحب دخِم ةٌرقَِف لُين التفَ اِرتيحصونَد ةًلَِّحم حىت جتر السِم ولُين الداِءم ،وِدرمت 
 ...لٍفأَ ِةومثَاَمنُِائَ لٍفأَ لفأَ يِفالس حتت احر هنِإ يلَِق ىتح، ىتلَالقَ نِم ِةينِداملَ اججِف
 
اَألوصأَ حنمه لَبواغ انائَ نِم حواِنملٍفأَ ِةثَم ،واذَه ال يٌءش كَياد يِإفَ بطُنضنقَ مهيِف والُت 
 رىج ام ةٌملحم يِه لب، ىحصي ال ام ِدلَالب ِراِهظَِبو ِةحسِطاَألو وِتيالبو ِعواِماجلَو ِقرالطُّ
 ِةيفَِلاخلَ دلَو رِسأُ نمِمو ..َءاضالفَ َألم ام اِرغالصو اِءسالن نِم وابسو، اهثلَِم سالِماِإل يِف طٌّقَ



 

٥٦٤ 

ِغالصري ِإوخوانه ،ةُيفَِلاخلَ لَِتقُو وابنأَ اهمحد وعبدالرِنمح ،ِموملَِتقُ ن مِم ِةيفَِلاخلَ عاَأل ناِنعي: 
 .يِتالب هِلأَ نِم ةٌاعمجو، فوسيو نيساحلُو ليع هامعمأَ

 
ِزياجلَو ةَ ابنالعالم ئيسيِن الرِيي الدحم اِحبالص جرأَخ ِن ومحالر عبداِهللا و دبع وهنب و 

 اِء ولمالع ونَ ِمنكِْثرستةٌ ماعما جربقُِتلَ ص نِمم اَِقِهم، ونأَع تِربالكَِرِمي، فَض دبع و
 عليها احلريق، و اُألمراِء و اَألكَاِبِر، و خلَت بغداد من أهلها، و دِثرِت املَحالُ، و استولَى

 احلَِريق مع ِب، وِة الكُتاَنزإىل خ ارالن لَتصى وحت ،الكَبري اِخلالَفَِة، و اجلَاِمع دار قَترتاح
ا فيِه من هؤالِء املالعنيإال م ِلمما س الِبالِد، و هـ.ا) مجيع. 

 
يف ج احلاقدين اِفضوهؤالء الر مل يِقف و فَِة واِر باخلَِليراإلض حد ِة عنداِسييالس اِئِمهمر

،  بلْ متادى ضررهم إىل عامِة املُسِلِمنيحاشيِتِه إلسقاط الدولَِة اِإلسالَِميِة و حسب؛
 القَواِفلَ، بلْ أخذُوا فَأَخذُوا يقْطَعونَ الطُّرق، و يقْتلُونَ اآلِمِنني من الناِس، و يأخذُونَ

يبتِكرونَ وساِئلَ خمتِلفَةً للْفَتِك ِبالناِس و نشِر الرعِب بينهم، فَقَد بلَغَ ِمن جرأَِة هؤالء 
 املُفِْسِدين أنهم كَانوا يخِطفُونَ الناس من الشواِرِع و احلَاراِت بأغرب الطُّرِق، و كَانَ
 كةً أو حترمقَاوى مدإنْ أَب لُ لَهيالو و لِْجِمهم فاخلَو كُوٍن وِمن س اِطفَهخ عبتلُ يجالر

فَكَانَ اِلإنسانُ ِإذَا تأَخر . ِلسانه طلبا للنجدِة، فَِإذَا فَعلَ ذلك استقرَّ ِخنجر خاِطِفِه يف قَلِْبِه
نِتِه عيب عن اِء ِبِه، وزوا للعدقْعفَي ،لُوهةَ قَتاطِنيبأنَّ الب أهلُه قَّنيوِعِه تجاِد لرتقِْت املُعالْو 

ِجعرى يتى حاألس نُ، واحلُز مهودسي . و ،فَِرِدينناِرِع موونَ يف الششال مي اسالن حبفَأَص
 ٍة منلَى غَايوا عاحلَذَِركَان. 

 
 -و أَخذُوا : (و يصور لَنا املؤرخ ابن األِثِري صورةً ملا فعلَه الباِطِنيةُ مبؤذٍن خطَفُوه فيقولُ

 يف بعِض األياِم مؤذِّنا أَخذَه جار لَه باطين فَقَام أهلُه للنياحِة عليه، فَأَصعده -الباِطِنية 
 إىل سطِْح داِرِه و أَروه أهلَه كَيف يلْطمونَ، و يبكُونَ و هو ال يقِْدر أنْ يتكَلِّم الباطنية

 .هـ.ا.)  خوفًا منهم
 



 

٥٦٥ 

،الَِميِع اإلسمتاِد املُجِك بأفْرا ِللْفَتوهمدخي استى الْتاِليِبهم اُألخرأس ِمن ِر وشن و 
هِب بينعوٍر غِري الرد لُون إىل مناِزلَ ومحي ِلفٍَة، وتخحبيٍل م اسِطفُونَ النخوا يم كَانهم أن

 ى ِتلْكدِإلَى ِإح ذُوهانٌ أَخسِإن م ركَانَ ِإذَا م م، وهلُونيقت م أوهنونجسوفٍَة، حيثُ يرعم
 .يقْتلُونه و يرمونه يف ِبئٍْر يف تلك الداِر أُِعدت ِلذَِلك الغرِضالدوِر، و هناك يعذِّبونه مثَّ 

 
 تكَان اِسوطِْف النم ِفي خهى طَِريقَتدِة إىل إحِديِب املُؤرِل الدلَى أوع ِلسجكَانَ ي هأن 

ا مر بِه إنسانٌ سأَلَه أَنْ يقُوده خطُواٍت يف هذَا هِذه الدوِر رجلٌ ضِرير من الباِطِنيِة، فَِإذَ
الدرِب، فَتأْخذَه الرأْفَةُ و اإلحسانُ ِلعمِل اخلَيِر، فَيقُوده يف هذَا الدرِب حتى ِإذَا وصلَ ِإلَى 

 .ِرداٍر ِمن دوِرهم قَبضوا عليِه و قَتلُوه، و رموه يف البئ
 

فَِفي أحِد . و لَِكن مل يلْبثْ أَنْ اكْتشف الناس ِحيلَةَ الباِطنيِة هِذه، فَفَتكُوا ِبِهم و قَتلُوهم
األياِم صادف أنْ رجالً دخلَ دار صِديٍق لَه فَرأَى فَيها ِثياباً، و أحِذيةً، و مالَِبس مل 

 جرا، فَخهدهعِن يفُوا عكَش و ،البيت اسالن ماهفَد آها راِس ِبمثَ ِللْندحت ده، وِعن من
املَالَِبِس، و الثِّياب فَعرفُوا أنها ِمن املَقْتوِلني، فَثَار الناس و أَخذُوا يبحثُونَ عمن قُِتلَ ِمنهم، 

لباِطِنيِة ِبِقيادِة العاِلِم أيب القَاِسِم مسعوٍد بِن محمٍد اِخلجنِدي الفَِقيِه و تجردوا ِلالنِتقَاِم من ا
الشاِفِعي، فَجمع الناس باألسِلحِة، و أَمر حبفِْر األخاِديِد، و أَوقَد فيها النيران، و أَمر العامةَ 

وا بالبأْتاِس بأنْ يالن لْقًا منلُوا منهم خى قَتتاِر حم يف النهلْقُونفَِرِدين فَينم اجاً، وِة أفْواِطِني
 .كَثرياً

 
 و ِل اآلمننيقَت ِد يف قَطِْع الطَِّريِق، وواَألس تارِيِخِهم من هِذكْر قبا سللِعلِْم فإنَّ م و

هو ذَات ما رجاِئِهم يف من يفْتِقدونه من أَهِليِهم خطِْفِهم، و خوِف الناِس و انِقطَاِع 
، بلْ إنهم يتسترونَ يف  من ِقبِل الرواِفضيحدثُ اليوم يف أَرِض الِعراِق و ِبالَِد الراِفديِن

 يف اقِْتياِد الرجاِل من بيوِتهم و ِمن ِلباِس اجلَيِش و الشرطَِة ليكُونَ هلُم السلْطَة ِجهارا ارا
 ِطيعستا، فَالَ يفِْتيِشهِة تجوِت حبيب البهن اِء، وسلَى الناَء عِتداالع لَِهم، وقَت م، وهِذيبعمثَّ ت

 .أحد منعهم



 

٥٦٦ 

 
 و الكَواِدِر الِعلِْميِة خاصة، فَمن يقوم بلْ إنّ جراِئمهم صارت تتقَصى أَصحاب املُؤهالَِت

ِبجراِئِم اغِْتياِل اَألساِتذَِة األكَاِدمييني، و القُضاِة، و العلَماِء من أَهِل السنِة، و من يتصيدهم 
طَى ِلفَيعِاِتهم تِجِعيراِمٍر من مِبأَو اِفِض وور هؤالِء الرٍة، غَيوخسناٍت مانيكِْل بلَى شاِلِقِهم ع

و قَد تسربت نسخ من هِذِه البياناِت عبر اإلنترِنت فَقَرأَها القَاِصي و الداِني، و ال مجالَ 
 .ِلِإنكَاِرها

 
 و بدؤوا يجتاحونَ العالَم الَِمي، الذِّين جددوا حركَةَ اِجلهاِد اِإلسعهِد العثْماِنينيو ِفي 

حتى وصلُوا ِإلَى أُوربا مستِعيدين بذلك الِبالَد اإلسالَِمية التي خسرها املُسِلمونَ أَثْناَء الغزِو 
هاملَن ِة الِفكِْر، واِفِضيِة الراناِخلي ِر ودِد الغي ت؛ قَامِليِبيالص أ، وشاِملن ِل، وِة األصوِديهِج، الي

 الكُفِْر و اِدِهم ِضدِجه بني و ِلِمنياملُس ولَ بنيحِة لتاألم رظَه نطْعأنْ ت تادتي اعالت
 قَلِْب أُوربا مجاِهِدين الكُفَّاِر، امتدت ِمن جِديد لتستِغلَّ انِشغالَ العثْماِنيني أَثْناء توغُِّلِهم يف

 عم اِلِفنيحتم ة براءةً، واِنيثْمِة العالَِمياِخلالَفِة اإلس نع ارِجنيٍة خاِليوا حبركاٍت انِفصقُومِلي
و الروس، حتى فَتعاَونوا مع الِربيطِانيني، و البْرتغاليني، و الِفِرنسيني، . أَعداِء اإلسالَم والءًً

أَضعفُوا اِخلالَفة ِالعثماِنيةَ وأكُوها فَكَانوا ِمن أَكْبِر أَسباِب سقُوِطها حيثُ شكَّلُوا ِعدةَ 
فَكَانَ الصفَِويُّونَ يف شروان، و الِعراِق، و فَاِرس، و جبهاٍت، و ِعدةَ حركَاٍت انِفصاليٍة؛ 

 يف ِبالَِد فَاِرٍس، و لَهم نشاطَات يف مناطِق متفَرقَة، و القَاديانية يف اِهلنِد، و البهاِئيُّونَ
 .النُّصيِرية، و الدُّروز يف بالِد الشاِم

 
 تأسيس و  خروجهم علَى اِخلالَفَِة العثْماِنيِة،اجلَاِنِب السِياِسيفَِمن جراِئِم الصفَِويني يف 

 علَى الرفِْض ِدين معِلِنني ،م ١٥٠٠ ِدالَِللِْمي مائٍة خمِس و ألٍف عام لَهم مستِقلٍَّة دولٍَة
 أَكْثَِريةً يشكِّلُونَ كَانوا الّذين السنِة أَهلَ حاربوا بلْ، ِبهذَا يكْتفُوا مل و، أَساس كَِديٍن ِدالَالِب
 ذَلك بعد تحالَفُوا ثُم .% ٦٥ ِباملائِة ِستني و ِبخمٍس يقَاِرب ما ِنسبتهم بلَغت حيثُ ،ِفيها
عِجِليز مِد يف اإلنها عاٍس هالشبع فَِويالص و مثانيٍة و مائٍة مخِْس و ألٍف عام ِدالَِللِْمي مثانني 

 معهم فيها االجِتماع يِتم اأَوكَار ِفيها لَهم جعلُوا و ،ِدالَالِب يف لَهم مكِّنوا و ،م ١٥٨٨



 

٥٦٧ 

 السري أَشهرهم و، اإلنجِليز ِمن كَانوا مستشاِريِه أنْ لدرجِة العثماِنيِة فَِةالَاِخل ِضد ِللْتآمِر
 .تِشريِلي روبرت و، أَنطُوِني

 
م وهاِئمرا جأَملَّقعتا ييف م يِن واِنِب الدِة  ِبجِقيدا؛ العهم فَِمنفُهرص اجاحلُج اِنينياإلير 
من إىل احلَج دهشلَ ،مدوا أنْ بجحِت إلَى يياِم اِهللا بكَّةَ يف احلَرِة مماملُكَر. 
 
قَ يثُحام شاه عاسب ِوفَالصاحلَِب يىلِإ ج مشهد مِب اًَءِدبتِهفِسن اسري اَأل لىعِل ؛اِمقدصِريف 
الناس عاحلَ نىلِإ ج ةَكَّم ِلوقُ ونَكُيدوتهم ،ِموِلذَ نأَ نياِحل كصبحت مشهد ِدمةًين قَمدةًس 
 .نيياِنيراِإل ِةضاِفالر ىدلَ

 
فَوتح هِد ِفي ونَيُِّوفَالصال عاِهش عِب اٍسبمالدِل هلمبِرشين رِبالغيني حىت سملَ واحهِبِب ماِءن 
 .ياِسيالسو يِرسكَالعو ياِدصاالقِت اوِنعالت نِم وٍرسج دمو ِساِئنالكَ
 
ِلذَ يِفوك ولُقُي "ِلسيم اِكوِك يِف "يمِإ" ِهاِبتاحلَ يِف انُيرضِةار": ِإوظُ ثروِره البرتاِلغييِف ني 
 اتقَالالع ِهِذه تدهمو ،اندلوهو انسرفَو ارلِتِجنِإ عم ةًياِرجِت اٍتالقَع انُيرِإ تأَدب ِةقَنطَاِمل
 رشع لَواَأل اسبع اِهش ِءالاعِت ندِع ييِنِدو ياِفقَثَو ياِسومبلُد وىستم لىع االٍتصات ىلِإ
، رِبالغ عم اهاِتالقَع يِفو الِدالِب يِف ةٌياِسسأَ رياتغِيت لتجسو، م ١٥٨٧ امع ساِرفَ
نِم انَكَو نِجاِئت التحِلو الساِسيأَ يالِذ يثَحده شاه عغَ نْأَ اسبص الطُباملُِب هبِرشين 
الِقوسضالًفَ، س عن التاِرج والداِسبلوميني والصاِعن املُ نوِداجلُورتفَ ؛ِةقَزبىن رِبالغونَي 
 .انَيرِإ يِف ساِئنالكَ
 
أَوام البدقَفَ ونَيُّاِئه خرواج ىلَع ِةولَالد العاِنثمِةي وتعاووان ماالسِت عِزيجنِلاِإل اِرعمي ،ونوااد 
 وعناخلُو سالماالسِت يعِني امِم ،يليِزِجناِإل اِرعماالسِت حِفز اممأَ ِهاِئلغِإ لب اِدهاِجل يِلعِطتِب

 اهالِلِخ نِم اردي يالِتو يِةرالس ِةيوِناساملَكَ ؛ِةيوِنهيالص ِلاِفحاملَِب نيِطِبرتم واانكَو، اِرتعملالِس



 

٥٦٨ 

التآمر سالِماِإل يِنِد لىع وِهِتولَد حال ىت قُتلَ وماِئقَ هةٌم ،ويدبقَِل رسالِماِإل ِةاد اِجلواِده 
االغِت طُطَخاالِتي تِلالقَو.. 
 
أَواِدالقَ امدقَفَ ونَيُّاِني تعاووان ميِزجنِلاِإل ع ،جنِلاِإل نَِّإ لبيز هالِذ مين ساهيِف وام مِهِتشأَن، 
 رمأَو، ةوبالن ىعاد ىتح رماست مثُ، رظَنتاملُ يهِداملَ هنأَ يِعدي "دمحأَ المغُ" مهيمِعز جرخفَ
 يالِذ مراَأل ،هدشأَ لىع انَكَ الذي جنليزاِإل اِدهِج نع هاعتبأَ لَذِّخي ىتح اِدهاِجل يِلعِطتِب
يلُّد أَ لىعنمه جِلأَ نِم الِإ وائُأُنِش ام اِجل يِلعِطتاذَِلفَ ،اِده ِجنأَ دتباعهم اليوم يونَطُنش 
 .نيلِّحتاملُ وِدهالي دِض اِدهاِجل نع والُذِّخي ىتح نيلسِطِف يِف ركثَأَ

 
أَوالنُّ امِلذَكَفَ ونَيُِّريصك تعاووان مع يِبِلالصيأَ نياَءثن زِوالغ ِلالصييب، كَوواان سبيِف اًب وِطقُس 
 يِف اببس واانكَو نيِمسِلاملُ دِض اِرتالت عم لُبقَ نِم اوناوعت امكَ، ِسقِداملَ يتبو اِمالش الِدِب

 ..اِمالش الِدِب اِحياجِت
 
أَوالدُّ امردقَفَ ..وز طَتوع عدِبكَ دِم ريأَ نيِف مِهاِئبن يِشج ِعفاَالد الصوِنهيطَ يميِف اًع 
 اقذَ م ١٩٦٧ ِةنس رِبح يِفو، انَلبنو ايوِرس نِم لٍّكُ يِف مهلُ ٍةلَِّقستم ٍةولَد اِءنشا
 ييِلاِئسراِإل اِعفَالد يِشجِ يِف نيِلاِمالع وِزرلدا نِم الِتيالو نِّرداُألو والِناجلُ يِف ونَمسِلاملُ
ملَو يرحوام اشِبكَ يخاًري فالًِط الو ِغصاًري. 
 
و اِضنقَأَ لىع ِةولَالد العاِنثمِةي، وبعد يِتفِتت سالِماِإل ِمالَالعىلِإ ي دوِمقَ يالٍتوكَ ٍةيام 
لَ طَطَّخاه الصاِيهةُن ويِبِلالصونَي ،وىلَع مِهأِسر اِفالرةض، تاِرفَ الِدِب يِف تلَكَّشِإ سانير ،
وتبلورت ةٌولَد ِزركَمِل ةٌياِفلرِةض ،ِلوِعرِجممِهاِتي يِنالدِةي ،وصقَاملَ تارر ِئالرلالجِت يسماِتاع 
وِرالديالِت ِةي يجِرت بفَ نيٍةتر أُولَّكُ ىخرام استجد اِفللرأَ ِةضأُ نِم مراهلَ مِهوِرموأَ، ةام 
 يالِت، وِرماُأل اِتيجرم عم قافَوتت مِهاِموعِل ةًيدِدج ىاوتفَِب واجخري نْأَ واادرأَ املَّكُ
ياِجوهونيِف اه داملُ مِهِلويِف ِةفَِلخت ِمالَالع.. تامكَ امالياجِت يِف ِدوهممِهاِتاع السِةري وِرالدِةي 



 

٥٦٩ 

مِذِختِم ينن ِهِذه اُأل ِةولَالدم اركَمز ومستنِل اًداملَ يِرصِدتِبذه املَوكِرالِف ِجنهأَ يثُ، الًوم 
بِلذَ عدِإ كعةُاد سِطب وِذفُالن اويطَلسِةر الساِسيِةي.. 

 
ىلِإو أَ ..ِةيقَِقاحلَ ِهِذهشاخلُ" ارمينِك يِف "يكُاحلُ[ ِهاِبتسالِماِإل ةُومِةي[ ،وصرِلذَِب حك ام 
يسِب ىماِهللا ِةآي "يعةَِرش ملَ اٍءقَِل يِف "ياِرده مع ِةيفَِحص "السيالكُ ِ"ةاسيِتوِب ِةي٢٦ يِخاِرت 
يووني عم ١٩٨٧ ام ،رِفاحلَِب الَقَو نَِّإ" :ِداِحالو زعةَام الشِإ يِف ِةيعانَير قُ يِفواِتالذَِّب م" 
أَوضالًاِئقَ اف "البنِم د ِل ىعلَأَ ٍسجِلملشيِف ِةيع اِملالع". 
 
وعِلالِفِب اذَه قَ امهِب ام آيتهم ِإوماماخلُ" مهيِنمِح "يني ناِطسقَِإِب ىاد كِمح اِهالش مذَتراًع 
 كِلذَِب دقِصي وهو، اليهع سالِماِإل ِئاِدبم شِرنِل ٍةيسالِمِإ ٍةورثَ اِميِق نِم دالب هنأَو، ِهِتياِنلمِعِب
 ..ِقييِقاحلَ سالماِإل ال- يِضاِفالر سالماِإل
 
لب حىت فَتلَاع معِثالكَ هِم ريهِلأَ ن السِةن متِلاِفغني نع سالِماِإل مِهِخياِرتي ،أَكَونِح مهني 
يقرونَؤ ويدركُ يِف ونَسِللَاِمل ِبت وِداِئقَالع والنِلح عأَ ناِرخب اِمحكَأَو اِفالرِةض يعدونمه 
 ىتح ،انِراِضح يِف اهوِلصُأل اددامِت الو اهلَ ودجو ال يالِت ِةراِبالغ ِمماُألو ِةياِلاخلَ وِنرالقُ نِم
 مِهفِركُِب كلَ ونَمحكُيفَ ابواجلَ كلَ ونَلُصفَي ِةضاِفالر اِمحكَأَ نع مهلُسأَت ئتِج ام اذَِإ
ووِق وِبجِم مِهاِلتن اِحالنِةي ِرظَالنِةي ،وعِلماًي يدعونىلِإ ك قَالتِبار عميِف مه ام مِكينأَ ن 
يفَتق ا ..ِهلِيعاخلُ نَّأَِب علميِنمي ام هالِإ و ِنصيِكمِرأَ ةٌيعِبطُ، ةٌيخثُ تِعأُ ملَ دِم اهن نفَميِف اه 
 ..انسرفَ
 
واذَكَه أَدايكَمِرأَ تب الصُّ لبوِنهيةُي ىلَع يِلبِدت وِريغِيت عالِئمفَ نِم اهُأل ٍةترِإ ؛ىخرام 
 وٍرد ِبِعلَِل يِلِمالع لىع اِظفَلِحِل امِإو ى،هانت دقَ ونُكُي مِهِدحأَ ةَيالِحص يخاِرت نََّأل
آخر. 
 



 

٥٧٠ 

يِفو النهِةاي.. ةُآلي يِلبِدت العِءالم يعِطت ِم يئًاشاِجل ند ويِلفِعت حاملَ ِةكَريالِت ِحاِلص طُرِبت 
العأَِب الَءمِل مِهاِدسيونَكُي ِداجلَ يلُِمالعأَ يدلَفض اًءطَع كثَأَور حماًاس.. 
 
ِموام ِك يِف اَءجاِبت "واَءج داملَ وروِسج:" "اخلُ َألميِنمي أَونصاره الداني صرِض اٍتخد 
 دعوو ،ةًيرِبغَو ةًيرِقش اِملالع وِبعش ِمعظَم ِداطهاض اَءرو ايكَمِرأَ :واالُقَفََ، ِةدِحتاملُ اِتاليالِو
 تامقَ امندِعو ..ِةععجاجلَ اَءرو حناطَ اكنه نَّأَ اسالن نظَو ،ايكَِرمأَ ِراِفظَأَ يِمقِلتِب ييِنماخلُ
جوِرمهتيئَوِجفُ ه النِب اسواِقمف ماِيغِل ةًرالثُّ انَكَ اموار يتحونَثُد عانه: 
 
 .يِدِداجلَ اِمظَالن اذَهِب اِفراالعِت يف تعارس يالِت ِلوالد ِةيعِلطَ يِف ايكَِرمأَ تانكَ :الًوأَ

 
 .ايكَِرمأَ ةَارفَس ييِنماخلُ ةُورثَ قِلغت مل :اياِنثَ

 
 ىلِإ مثَ نِمو، ايكَِرمأَ يِف يِنخِزالت اِتعودستم لىع قفَّدتي ياِنيراِإل فطُالن ادع :اثًاِلثَ

يلاِئإسر. 
 
اِبراع: عِناِجل ةُودأَ ىلِإ اِنيكَمِراَأل االِترِناِكم عمِهِلم ،قَودُرم بعض الصِب ِفحِةسبع 

 .ٍريِبخ آالِف
 
ااِمخس: قَعد "اَألِب ِماِئالقَ "نيوسلنِجبريِكمِراَأل اِلعماٍتاَءقَِل ةَالثَثَ ي ماخلُ عيِنمي مل و 
يفكش قَالناب نع ِةيقَِقح اِتاَءاللقَ ِهِذه. 

 
اِدسالَقَ :اس الشيِف اه كَّذَمأَ ِهاِترنه ِلعِب موِناِجل وِدجهويزر" اِلر" ،هويزر" و" هو اِئنب 
الِق اِنركَأَ يِسِئرييِكمِراَأل ِةادأُ يِف ِةيوراب ،الَقَو الشِنِج نَِّإ" :اهمل ياالِتر كُيواون علَيوام 
اًيئَش ِز نعيهويزر" ِةار"، ِعوندام انتشر خبِز ريجِهأَ تالَقَ ِهِتارعالِماِإل ةُز السيِتوفينَِّإ" :ِةي 

 ٍةترفَ نذُم انَكَ "هويزر" نَّأَ فعِرأَ انأَو، "يِرسكَع الٍبانِق ِريدِبتِل نَاهرطَِل لَصو هويزر
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لىع اتِب اٍلصيهِدم هنِداملُ ،اننقَاِزبس اِجالنيالِذ ح تزعثَ ماخلُ ةَوريِنمي ،وعيناخلُ هميني 
ِئرِل اًيسلوزاِءر بِة عديِب اِإلطَاح ،ويهِدم انرقَاِزب هِووريز علَياِنم جيِف اًدكَ اذَِإ ايمتان 
 ".يعِماجلَ اِءرو نِم تمت تانكَ خةٌبطَ
 
 نأَ عدبو، بةكاِذ ةييِنِد عايةِدِب رنسافَِب نفاهم رقَستم نِم هورتثَ قبس نأَ عدبو يميِناخلُ نَِّإ مثُ
تلَفاع معه ومثَ عورتاِإل هةسالمي فطواِئ ميعج افضةالر ،كَوهِلأَ نِم ثري السةن ،وبنأَ عد 
تكَمنِم ن لِعخ اهالش ،وِطبس فوذَنه ويال ِهِب ذاوِإ، الدالِب على هد يجخر سالفَأَ ِكلَفَ نعه 
 يف نادييو هِتولَد يِف واِناهلَ باسِل مهسلِبيو ةنالس هِلأَِب رمكُي، طةوالقراِم ينيبيِدالع نِم
 ةوالقُِب هورِتثَ صديرت ىلِإ يدعوو، مِهساِئِن روجفُو مِهمواِلأَو مِهماِئِد ِةباحسِتإِب ةاخلاص هِسجماِل
يتالَّ شاعةاِإل نَّأَ ىتح زدالباِئ راقيالِع ظامالِن نَّبأَ مواع هعلَأَ يِذالَّ ون يرانِإ على احلرب 
 ىلِإ راقالِع مِّضِل احرب هارادأَ يِذالَّ وه ييِنماخلُ نَّأَ كذِل، وابوالص هيقَِقلحِل ةٌبجانم اهنفِإ
 .لواِئاَأل مونَسِلاملُ ليهاع ويلَستي نأَ بلَقَ عليه كانت كما فارس الِدِب

 
 قامو، ليلقَِب كِماحلُ ىلِإ يِنيماخلُ صولو عدب راقالِع لَداِخ هاالِئمع ثِّبِب رانيِإ تقام دقَفَ
 .هيراِقالِع رغاِفاملَ على هرِركَتم داءاٍتعِتِإب ييراِناِإل ظامالنِّ
 

هذا هواِف ماضي الرةضتارخيَ وم الَّهذي يزوِكرتيِهلَن عِهِرحاِضي وم ِف اليم ومستهم،ِلقب 
ويقون ِمستنهو ،قتفونَين ِرم يف اجلَِّه أسالِفهجة واِخلميهيانو ،يِبعترونها يِسفر زودون ِمتنه 
 .داتقَعتنفس املُة، وري الِسطاِتطَخفس املُنة، ويِقفس التن... مِهصِر عغرياِتتمِل

 
راِف أنَّ كذِل على دِزوهذا ةض لَ صرالعمه ولةد ياِسِس يادةِسوةي مودةح ،وِعرِجمةي ِزركَمةي 
لَ رصِدتيتالَّ والفتاوى رواِماَأل مه يهاِب مونَِزلت ،دقَو بزوار وبرمِهياناِتِخ تز اليوم 
 راقِعلا يِفو، يرانِإ ماُأل الدولة دةساعمِب ستانأفغاِن يف تكون ما حوضأَو، رينلناِظِل
،  اهللازبِح مهلَِثمي ذينالَّ و بنانلُ ضةراِف مايِس وال امالش الِدِب يفو ،ككذِل يرانِإ ةدساعمِب
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كذِلكَو مقُ دينِمستهمِتو وتعاليميرانِإ نِم مه الشر ِزركَم ومتباعأَ نحض هِدمياملُ مهرظَنت 
 ..الجالد سيحاملَ
 
 بنان؛ي لُما ِفأَفَ
 
 بنانلُ يِفو، امالش الِدِب يف هاثورِت صديرتِب تقام نأَ ماُأل الدولة ههِذ تهخضمت ما كان دقَفَ

 لميذِت، رِدالص وسىم هاسسأَ يتوالَّ، ةحسلَّاملُ ةييِعالِش ملأَ ركةح ربِع، صوصاخلُ جِهو على
 حىت ةيلبناِنالُ ةينِساِجل على لَحصيِل بنانلُ يف راًِقستم و يرانِإ نِم نطلقًاِم ههرِصو يِنيماخلُ
تِكمنأَ هن ماِريس لبناِنالُ راضياَأل داخل هشاطاِتنِب ةينَّأَ ماِبِو، هولةس احلَ ِههِذ نشأَمكةر 
 يِف ةنالس ِلهأَ ىلَع اِءضالقَ ِلجأَ نِم ِةركَاحلَ هذه دعمِب لةكِفتاملُ يِه الضرورِةِب هانفِإ يرانِإ
 لود غِطض عدبو، لسطنيِف يف ميِهراِضأَ نِم مِهبعاِدسِتِإ عدب بنانلُ يِف ةيسطيِنِلالِف ماِتخياملُ
 ةكَراحلَ ِههِذ يِف لنيمِثتم ضةاِفالر فتحالَفَ، ماتخياملُ أهايل احتضان مِتيِل بنانلُ على واراِجل
 يأَو ورةثَ يأَ على القضاء مِتي ىتح ماتخياملُ ِههِذ بناِءأَ دِض يهيوِنالص يانالِك عم غرضةاملُ
تمِض درالصهاِي اليهود دةن ،واللَِخ نِم مِتيالعدو هرظَ ايةِمح مه ،ككذِلو تقوم ال ىتح 
 ..عديدة حذاِبمِب قاموافَ ة؛مقاِئ ةُيأَ ماتخياملُ نونَسكُي ذينالَّ ينيلسطيِنالِف نِم ةنالس هِلِأل
 دقَو ، م١٩٨٢ربا وشاتيال عام  ِصيميخمانة، ومني الرم عيخم على مهومجنها هِم
تتثَحد حفص ذاك آنَ اِملالع عاِئظَفَ نع حملأَ ةكَر اِفالركَذَ دقَفَ، ةضتر ةيفَِحص نطَالو 
 نَّأ اإليطالية "ليبو" صحيفة نع قالًن م١٩٨٥ مايو ٢٧ يف الصادر ٣٦٨٨ هاِددع يِف
 مامأَ شاتيال يِف يثاًِغستم ديهي عفَر واتنس نذُم سريال طيعستي نكُي مل عاقنياملُ نِم اًييِنلسِطِف
أَ رناِصعباًطاِل لم الرة،مح كانو الرد تلَقَ يهلعاملُِب هالبالِك ثلِم دساتس.. تقالَو 
ِإ يفةِحالصهاعيِنِب الفَظاعة هان. 
 
قال و إنِّ :تاميز الصنداي لراِسمِم هحالةسِتِإلا ن ألن ةدقَِّب رجاِزاملَ خبارأَ قلنح ة أَكَرل م
تاملُ عمننِم ورينص املُ خوِلدماتخي ،و بعضمه قىلَت وتاملَِب يداًهِدت دقَو رىج حبس 
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ديدالع لنيراِساملُ ِمن وفاًخ ِم ميِهلَعِو، تلوالقَ طافخِتِإلا ننم تِم قىببنانلُ يف منه دونَِجي 
العمل يف عوبةص. 
 
كرتذَ و نَّأَ أيضاً تاميز الصنداي يفةِحص عِم داديف لواِتقُ ينيسطيِنِلالِف ن مشفياتست 
ريوتب ،نَّأَو مِم وعةجمسطيِنِلِفال ثثَاجلُ نذُِب ةيأَ حِم هاصحاباألعناق ن. 

 
وعن م ١٩٨٥ يونيو ٦ يف نباءاَأل كالةِو تلَقَن خباراتسِتِإلا ئيِسر ِرسكَالعةي ِدهواليةي 

 قِةنطَم يِف ةنهيِماملُ يدةِحالو بهةاجلَ كونتس لم أَنَّأَ نِم ةتام ةقَِث على هنِإ :هولَقَ باراك إيهود
 يف دالتواج نِم ةيلبناِنالُ ةيِنطَالو وىوالقُ ظماتناملُ جالِر عتمنس هانأَو، يلبناِنالُّ نوباجلَ
 ..ةييِلسراِئاِإل هدافاَأل دِض ملالعو نوباجلَ
 
وأ بعدكَن تشاحلَِهوار هِذم ِععالَِل ِلف يثَِبكة اخلَرظَة، وهِعِل ِلريان مدى بة ما ارشاعكَتبوه 
 رتق الكَراس، واحتها الند جمقَيني فَلسطيِنن الِفة ِمنس ال أهِلِقي حر ِفجاِزمم ون جراِئِم
خرى ركة أُحخرى، وة أُ طريقَثَحِدستن تها أَلي عزاماًذا كان ِليران، ِل ِإِهب ِبلعذي تالَّ
تِلختن ظاِهف عر تِهوجنها عح ملأكة ر.. 

 
 حدة و إىل الِوعوِةالد  و،يِن السييِعب الِشقار التتِرب على ولِعن الَّ ِمدة الباملره هِذ
ماعات جِتإت متسرائيل؛ فَن ِإسطني ِمِلتحرير ِفبة ِبطالَيل، واملُسراِئرب على ِإ احلَعالِنِإ
 هاسأَرتي ..ميران اُألرا ِإرة قَِدديكة جرة حدوالَري ِلحِضها التاللَن ِخ ِمميران تي ِإة ِفريِس
 .صلاَألرع ِبة الفَالقَيران ِعِإ اهللا ِبزبة ِحالقَِعفَ ،نيِهفومو عنيالِم ددج عضاءأَ

 
ف رّع" ناتيِو هيِه ما وحنن نم: عنوانذي جاء ِبزب، والَّلِح ِليِسيي البيان التأِسِففَ
 تسسوأَ يرانِإ يف هاتليعطَ اهللا صرن يتالَّ اهللا زبِح ِةمأُ بناُءأَ حنن" :قاله فَفِسن ِبزباِحل
 ةلَعاِد يمةِكح دةواِح ةيادِق رواِمأَِب مِزلتن العامل يِف ةيِزركَاملَ سالماِإل ولِةد واةن ديدج نِم
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تتلثَم ِلبالوعشراِئِلِل عاجلاِم يهِقالفَ ي وتتجاملُ ماماِإلِب راًحاِض دسسروح ظمىالِع اهللا آيةُ دد 
 ."جيدةاملَ مهتهضن ثوباِع منيِلساملُ ورةِث رجِّفَم، هلِّظ امد يِنيماخلُ املوسوي اهللا
 
قَ ود عمنياَأل براهيمِإ رب وهِق وزباِحل يِف يادي هذا نع التِإ نقول ال حنن" :قالفَ هوجنان 
حنَ ..يرانِإ نِم زٌءجإيران يِف بنانولُ، بنانلُ يِف يرانِإ ن"! 
 
يراِناِإل الثورة كانت ذاِإ ولقُنِقِب ةياخلُ ةيادمِنيدقَ ي فِقامو تفَقَو هلأَ نِم داِءالع السةن 
ولبالِب حداثبِإ تقام فَوىوض لداِخ فجرياٍتوت عنِم دد ماكَ لدانالب حيِف لص البِنحري 
الكُ ووِو تيالينم راقوالِع ستانفغاِنأَو ،يِفو كَّاملُ كةميِف مِةر يف و راِماحلَ هِرالش ِدلَالب 

 اهللا زبِح نهِم رعفَتي ذيوالَّ يرانِإ رافضةُ ِهِب ديني ديناً ربعتت ياسةالِس ِههِذ نَّفِإ، احلرام
 حزِبِل ودع وه يرانِإل دوع لُكُفَ، يرانِإل هِتقَوموافَ هنتماِئِإب هِتيادِق الِلِخ نِم فرعتإ ذيالَّ
 ..اهللا
 
ب  إال غافل صاِحِه ِبدعنخة، ال ييِقئة تامر ِبتسن تة، وِإنهل السدو ِأل اهللا عبزِحفَ

 .لهخو ج أَجو ساذَهوى، أَ
 
 يعةالِش عاةدو ماءلَع نِم ددعِب يِنمياخلُ عمجتا نيضعِفستلمِل لواَأل رؤمتَاملُ شهاِم لىعفَ
، ييِلفَالطُّ بحيصو، اهللا فضل حسني حممد هميِنب نِم كانو، رمؤتاملُ هذا يِف شاركوا ذينالَّ
وملِثم أَ ةركَحأمني إبراهيم طهرانَ يِف لم ،و تدارس معنِم مةالِزالِّ وىلاأل طواتاخلُ مه 
 و هاِءجو عم هصاالِتِتإ نِم فثَّكَو بنانلُ إىل فدالو ادع مثُ، يدداجلَ زب اِحلهذا نشاءِإ جلأَ
ملَ ذينالَّ فةالطاِئ لماِءع ثُ، طهران قاءِل يِف كواشاِريم كَترِل رقاؤباخلُ مهمِنيي ،و ضعواو 
 . اهللاِبحلز ةَريضالع طوطَاخلُ اهيوِإ
 
أَ ولُقُيمحاملُ دِووسيِف ي لَ اٍلقَمِب همِةلَّج ]الشاِعر[: "مأَ ننتِح ؟مثُ": " اِهللازبم لَكِماستت 
 اسبع :مه اًضوع ١٢ تمض زِبلِحِل ٍةياِديِق ٍةيئَه اِرياخِتِب وىلاُأل ةُييِمنِظالت وطُطُاخلُ
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، يلِلخ سنيحو،  اِهللاصرن نسحو، يِووساملُ نيسحو، ييِلفَالطُّ يبِحصو، يِووساملُ
ِإونيِمأَ يماِهبر ،وباِغر ربح ،ومحدم يكزب ،وماِسقَ يمِعن ،وكُ يِلعياِنور ،ومحدم 
عدر ،ومحيشِنفَ دم". 
 
ملو نكُي هالِءؤ وحدمه ناةَو ِإ،  اِهللازِبِحِل يِسأِسالتنانَكَ ام معمه عشرِم اتالكَ نِراِدو 
وخِصالشسالِماِإل اِتياُأل ِةيِم ىخرن حأَ ِةكَرلْم ،زِبِحو الدِةعو ،ِقووى ومجماٍتوع 
تبلوتر خِصشيتسالِماِإل اهةُي الساِسيةُي مالثَّ عسالِماِإل ِةورِةي ،ِداِئقَواِإل اهماخلُ اميِنمي ،
كَواِدومِنأَ رأُ ةًيىخر مأَ تالَازمساؤطَ اهالِك ياِنتم. 
 
قَ عِلالِفِبوِإ تامانُير باِهللا زِبِح يِسأِست قَوِب تاميِلمِوت اِحل اذَهزب وِةافَّكَ ِنيأِمت 
 اذَه ىلَع لُوعت يِهو، ةَلَِئاالطَّ الَمواَأل ليِهع ٍتقَغدأَو، اًياِعماجِتو اًيِرسكَع ِهاِتاجياحِت
 .لِةرحاملَ ِهِذه يِف هوجأَ زِبلِحِل انَيرِإ عمد غَلَبو، اربالِك الُاآلم ِبِزاِحل
 
دقَو يِف اَءج يٍرقِرت وجهأَ هحد الداِسبلومياُأل نيِبوريىلِإ ني كُحيِف ِهِتوم ِعطلَم يِفص 

 :يِلي ام ،زِباِحل اذَهِل ِهِتايعِر يِف يوِرالس ورالد كِلذَكَ يِهِف فشكَو م ١٩٨٦
 
"قُتاِئطَ ومرات اِإل حِنالشاِنيرِط نِم ِةياِزر قالِعاِإلِب ٧٤٧ جينِوب اهلُوالثَثَ وِطب ميِف اٍتر 
 غرفَت اليت عاِئضالبفَ ؛ةًضاِمغَ والٍتمح ٍةلَاِقن شقمِد اِرطَم ِجدرم ِفرطَ لىع وِعسباُأل
 زِبِح اِعتبأَ يِبدِرت لىع ونَفُشِري ينالِذ ِةورالثَّ اِسرح ىلِإ ةلَرسم ةيفَِفخ ةحسِلأَ نع ةٌاربِع
، كعلبب ِةقَنِطم يِف ِةناِئالكَ اِترسكَعاملُ يِف وأَ، شقمِد نِم رِبالقُِب ياِندبالز ِرعسكَم يِف اِهللا
، "اتس" اِزرِط نِم اِنريلطَِّل ةٌادضم يخاِروصو، اونه عاِفدم يِهفَ لةمحاملُ عاِئضالب امأَ
  ".وِعالن اذَه نِم اٍطشنِب ِةيِقالالِذ اُءينِم لُحفَي كِلذَكَ
 
دقَو ِم غَلَبقدار اِداملَّ يِفاِلكَالتيالِت ِةي تصبِإ اهِل انُيراِهللا زِبِح ِحاِلص عللميالد ١٩٩٠ ام 
 .اِتيرقِدالت عِضب بسح، وِنلياملَ صِفِنو والٍرد ِنيالِيم ِةالثَثَِب



 

٥٧٦ 

 
ومِسخِم نيوٍنلي م ١٩٩١ امع قُودِب ترٍةئَام شِرِعوِم ينليًيِف اون م ١٩٩٢ امع ،ٍةئَِام و 
ِسوتيِف ني م ١٩٩٣ اِمع ،وِشتري باملَ عضِم اِعفَارِت ىلِإ ِراِدصاِنيزيِف اِهللا زِبِح ِةي هِدع 
رليونَِم ٢٨٠ ىلِإ ياِنفسنج والرد ،اِمل ِهِذهاِنيزِبالكَ ةُي؛ةُري جلَعاِحل تزب يهتطقَفَ م 
 يِعوِست ىلَع تهداعسو، ٍةقَيض ٍةيِلاِخد اٍتاعزِن يِف ِلخدالت ونَد ليِهع لىمتُ اليت ِراِمواَألِب
 هلَ مهخالصِإ و مهالَءو نِمضو، مهتاجحو اِسالن الَءو ىراشتفَ ؛ِةيعِبالشو ِةلَاِتقَاملُ ِهِتداِعقَ
 وااتب ىتح ييِشِعاملَ مِهِعاِقو ىلَع يِفاِلكَتال لكِت ِةامخض رثَأَ رهظَ دوقَ، منهِم وهو نهِم مهفَ
يونَلُكِّش ةًولَد مةًلَِّقست لُ لَاِخدظَفَ ؛انَبنهاملُ ترؤسسات الصةُحي االجِتواِعمةُي والتربةُوي. 

 
دقَ و تزامن أِستيس احلَ ِهِذهِةكَر ،واِحل اذَهزب م ١٩٨٢ امع ماالجِت عاِحي الصهيوني 
 ونَكُت ىتح لكذَو، يلاِئسرِإ نيبو زِباِحل نيب ِةالقَالع لىع ةًريِطخ ةًاللَد يعِطي ام ؛انَبنلُِل
 نلِكو، انَبنلُ يِف ينِداِهجاملُ اِتبرض نِم يوِنهيالص يشاجلَ رستي يالِذ ياِقالو اَءطَالِغ
 راِدالقَ هنأَِب اِهللا زبِح معز ةراملَ ِهِذهفَ ..ِةوقَحراملَ ٍلمأَ ِةكَرح نع اًاممت فِلختت ٍةيقَِرطَِب
لىع التصِل يدضرالكَ اِتباِني الصوِنهيي ،ِإونِم ِهاِجخر جلُ وِبنانَبن ،وروااح رفَيونَع 
 يوِنهيالص انَيالِك ِدعوتو، نيسِطلَِف لِّكُ، نيلسِطِف يِرحِرتِب ايهِف ونَادني ةًباِذكَ اٍتارعِش
 ِةنالس هِلَأل ونَحسمي ال يمِنأَ ٍزاِجحكَ ونَفُِقي ِعاِقالو يِف مه امينب ...وِربالثُّو يِلالوِب
 .لينيياِئسراِإل ةَهاجوم الو، وِدداحلُ يطِّختِب

 
قَ دقَواِحل امافِتِب زباِلع يِباِذكَاَأل عِضب قَالفُ واِتاع الداِئعاِذالكَ ِةيِل ِةبزِباِحل يِعلِمت 
 .ليِهِإ ِرياِهماجلَ دشو، ياعالِمِإ

 
ِلذَ نِموك: 
 
 يوِنهيالص لِّحتاملُ حِردو انَبنلُ وِبنج يِرحِرت ةُوبكذُأُ :الًوأَ

 



 

٥٧٧ 

 نَّأَِب ِةفَِلختاملُ عالِماِإل ِلاِئسو يِفو ألاملَ لىع وافُراعت يوِنهيالص يِشاِجل اِطبض اربِك نَّأَِب اًلمِع
 ِةيلِواَألو ِةاديالِق راِموأَ تاَءج امنِإو، اِهللا زِبِح ِةوقُ ِببسِب نكُي مل وِبناجلَ نِم مهاِبحانِس
 و، يوِنهيالص اِبحاالنِس عدب ن؛ذَِإ ...اِهللا زبِح لَخد كِلذَ ندِع، وِجراخلُو اِبحنِساالِب
 ةًورجأْم ةًيعالِمِإ ةًالَه هعم بِحصطَي ياِناللبن وِبنلجِل اِهللا زبِح لَخد هاَءثنأَ ال و هبلَقَ يسلَ
 .نيِحاِتالفَ نيِباِرحاملُ نِم هنأَ لىع زِبلِحِل ياِئعالد يِرصِوالت جِلأَ نِم
 
 ؛يوِنهيالص انُيالكَ و اِهللا زبِح ،ِنيِفرالطَّ نِم ونَطُسقُي ينالِذ ىتلَالقَ ةُوبكذُأُ :يااِنثَ

 
ِلذَوك ال ةٌيقَِقح خالٌي ،لِكون هالِذ ىتلَالقَ الِءؤين ونَطُسقُي ِم مهجلُا نالِذ وِدنال ين 
ِب ونَفُعِريمأَ اِتطَطَّخمِهاِدسي قَوم،ِهِتاد ومه و عددمه محداِج ودِب دالنىتلَقَِل ِةسب 
 ِةامداسِت جِلأَ نِم مِهِب ونَحضي اٍءدِف بشكَ الِإ مه امو ،ِةييِقِقاحلَ ِةباِرحتاملُ اِفطراَأل
معلَاملُ ِريغَ مِهِحاِلصِةن ااِطبن ،ِإ جِلأَ نِموطَكَ مِهاِرظهيفَر اِهظَ رٍبحاًر. 
 
و هاهالِق وناع اِدباالنِك يِف اًياِفش وِل وِطقُالسلَ انَكَ نمقَ هىلقَأَ وأَ لب السمع وهو 
ِهشفَ ..يدبانَكَ نأَ عد حسنن اِهللاصر  ييِف نُنِدد ِهِبطَخ لىع وِضالقَ ِرتيِنلسِطِفال ِةيِةي ،و 
يِب ياِدنسِطلَِف يِرحِرتلَّكُ نياه بطَاِخل أَدِب ابالترِعاج االنِكواِشم ،وهاهاِحل وزب عِليِع نةَد 
مأَاٍتر نهلَخلَ ال د ي الشُّ ِفهِجاِر اخلَوِنؤِةينَّأَ، وِه ممتِهه يحِر تِهرِض أَيرلَ ويسحِر تير 
 ىلَع مراَأل رصح اهلَّكُ نيسِطلَِف يِرحِرت ىلِإ اًهجوتم ابطَاِخل انَكَ نأَ عدبو، نيسِطلَِف

لى م عهبِذ كَرِمستيِل ياِئعِد يمِزر اٍرعِش درجم كِلذَ نِم واذُخاتو ،ِسقِداملَ يِتبِب اِءفَاالكِت
 اذَه نِم ونَلُجعيو، ياِملالع دِسالقُ ومي ىمسي امِب اِءفَاالكِتِب وافُاكتو ِةجاذَ السِرياِهماجلَ
وِمالي ياسِت ومراٍضع ِرسكَعي. 
 
 الِحِس زِعنِب يقِضت يالِتو، ِفاِئالطَّ ِةياِقفَات ودنب ليِهع قبطَت الفَ،  اِهللازبِح ىثنستي ااذَمِل
اِمل يِعِمجاِتليشي نِمو واَءبقَِإِب مِراَأل اِءر ِب لبلِبج لَ الِحالس؟ه. 
 



 

٥٧٨ 

اذَِإ :لُثَاملَ ولُقُي لَاختف السرظَ اقهاملَ رسروق، واالعِت ،الُقَيراف سيِةلَِّداَأل د.. الو 
 هالَقَ يالِذ ِريِطاخلَ الِمالكَ ىلِإ واعِماستفَ ،ِههِلأَ ىلَع قاحلَِب دشهي نم ِةادهش نِم نحسأَ
 نِم ٍريِثكَ يِف زباِحل ضارع نأَ عدب "ييِلفَالطُّ يبِحص" اِهللا زِبِحِل لواَأل امالع نيِماَأل
تجُّولَ اٍءقَِل يِف ِه،اِتهه مقَ عِزاجلَ اِةنالفَ ِةيراِئضأُ انَكَ ولَ" :ِةينغَ اساِهللا زِبِح ري لىع 
 اذَِإ اآلنو، اًقَطلَم لَياِئإسر اِلتِق نع وافُقَّوت ملا، ِةنالس هلَأَو نيييِنسِطلَالِف دقِصي، وِدداحلُ
 عاِفدي ال هنِإ يِل ونَولُقُتو، ياِناللبن مِناَأل ىلِإ مهملِّسيو، زباِحل مهلُِقعتي ابهالذَّ واادرأَ
نع هـ.أ "يلاِئإسر. 
 
و تزامن الكَ اذَهِطاخلَ المري مع ِل اٍلقَملعيِدم "أيب لطانس العرِس نيِمأَ ،"نيين ححِتفَ ةْكَر 
 طحِبي اِهللا زبِح:"اننوعِب م ٥/٤/٢٠٠٤ يِف يِبرالع دِسالقُ ةُيدِرج تهرشن انَبنلُ يِف
عِلمقَاملُ اِتياويِنسِطلَالِف ِةمِم ِةياجلَ نِح " :يِهِف الَقَ "وِبنالَقَ اِهللا زب سىلِإ ونُكُن مكُِباِنج 
، ٍدحأَ نِم ةًفَيزم اٍتارعِش لُقبن دعن ملو داِئدالش يشِعن اٍمعوأَ ِةالثَثَ نذُم اننِكلَو ِنحاِمل ندِع
 تامقَو ،وِدداحلُ لىع ةًييِنسِطلَِف الٍتاوحم عربأَ اِهللا زبِح طَحبأَ ِريِخاَأل ِعوسباُأل يِففَ
عاِصنِح رِماِوقَاملُ اِلقَاعِتِب اِهللا زبيِنسِطلَالِف نييني ،وِل مِهِميقِدتلماكَحِةم" كَّأَوأَ دوب العيِنيين 
 نْأَِب يمِنأَ اٍقفَاتو ٍةيمِنأَ اٍتبيرِتتِب مت اريأَ يِف ياِنبناللُّ وِبناجلَ نِم ييِلاِئسراِإل ابحاالنِس نَّأَ
 نذُم قبطَي اقفَاالت اذَهو، انَبنلُ وِبنج نِم نيسِطلَِف اِلمش ىلَع ةٌداِحو ةٌلقَطَ قطلَت ال

 ركثَأَ ترجو، ِةياِلمالش وِدداحلُ اِقراخِت نِم ٍماِوقَم يأَ نكَّمتي ملَفَ، ييِلاِئسراِإل اِبحاالنِس
 ىلِإ تمدقُو اِهللا زِبِح نِم تطَحِبأُ اهيعِمجو، ِةييِنسِطلَالِف ِلاِئصالفَ يِعِمج نِم ٍةلَاوحم نِم
 ِعاِرزم يِف صراحو، هلَ ٍةيصِرح ٍةالَكَوكَ ةَماوقَاملُ ريدي اِهللا زبِح نَِّإ"، افضأَو "ِةمحكَاملَ
 انأَو، يِخاِروالصِب نيسِطلَِف اِلمش صِفقَِب ومقُي نأَ اِهللا زِبِح نِم دحأَ رِظنتي الو، ابعِش
اِهشد ىلَع ام يجِري ،أَوشنَّأَ ىلِإ ار يطَساِهللا زِبِح ةَر قَاملُ ىلَعاوِم ِةماجلَ نوِبن اِناللبني 
اِبنِم ةٌعن اِقفَاتاٍتي ورِتتمِنأَ اٍتيبيأَ، ةًي اٍتاقَفَات مع ِب يلَاِئإسرطَ ِةطَاِسوٍثاِلثَ ٍفر" الَقَو: " 
ىلَع يِنسِطلَالِف عِبالشال نأَ ي يعلَو اِهللا زِبِح لىع الو ىلَع زِبح اِنيطَالش ،لب ليِهع 
الُكَاالت ىلَع ِوولَأَ اِهللا زِبِحِل نََّأل طقَفَ ِهفِسنياته ومفَاِقوه الساِسيةَي، وهو يرنأَ يد لَاِتقَي 



 

٥٧٩ 

 "اًحاِضوو اًحيِرص اًفَوِقم اِهللا زِبِح نِم يدِرن حننو، ِنيسِطلَِف ِرآِخ ىلَع انِم ييِنسِطلَِف ِرآِخِب
 .هـ.أ

 
و ِيأخار قُن؛لُو 
 
لْه نْأَ لعقَي اِحل كونَيزب لَ اعدوال ياِنللِك وداًدصهماكَ وينُي يزعمثُ،ونَم يقوم اذَه 
 يةاِئضالفَ القنوات قلهتن وتريب يف ٍعاِسو اٍنديم يِف ٍداِشح رٍيكَسع اٍضرعِتاسِب بزاِحل
الًـقْن مراًاِشب يجيِهِف لس حسن نِم على ر اهللاصنِهِتص و حوله اِشحيته و ضوفَيه و ِم مترن 
 فِقت مثُ، إلسرائيلَ املوِتِب دوعتت و فهِتت ريةكَسالع اايرالس و ائبتالكَ و قرالِف ِهاِممأَ
 يٍءش أي نِعص نع ةًزاِجع يِدياَأل ةَوفَتكْم و ِجتفرَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاملُ فِقوم واِتنالس ِهِذه ةَلَيِط لُياِئرسِإ
 ك؛تحراملُ ريِغالص هُِيرِسكُ لىع داًقعم الًجر لِمتحت ملَ اليت يِه و م؟اِدالقَ ودالع اذَه الَيِح
 ....!ِرجالفَ ِةملْظُ يف عٍدب نع التهتاغْفَ
 
 لاؤسالت اذَه نع بيِجي ؟اِنبنلُِب يةٌِضاِفالر ِةولَالد ِباِنج نِم اِممِتااله اذَه لّكُ املاذَ مثُ
حهمسالِمِإ ةُج رياِنوح ِفسِف يرانَِإ ريِف بنانَلُ يي قَمأَ لٍةابهاجرت معه العاتإِط" ةُيفَِحص" 
 هِبشي بنانلُ" :بنانلُ عن اينحور ولُقُي ،م ١٩٨٤ اِمع من ِلاألو هِرالش ايِةهِن يِف ةياِنرياِإل
 ىلِإ سيجيُء اهللا شاَء نِإ نهِإف ٍربص و دقٍةِب عملُن و راقبن ولَ و، م١٩٧٧ عاِم يرانَِإ نَآلا
 مادنِع نهِإفَ امليِةالع ِزاملراِك هِم حدأَ و، قِةاملنِط لبقَ وه و بناِنلُ عِقوم ِببسِب و، نااِنضحأَ
أَ ىلِإ بنانلُ يِتأْيحاجلُ اِنضموِرهاِإل ِةيالِمسفَ ِةيسوف يتبعه اقُالبنو و لقد" :ولُقُي تامكن نع 
 و ِةيالِمساِإل ِةوريهماجلُ لَوح عِةيالش و نةالس آراِء يِدوِحت نِم وتريب يف ناِتارفَس يِقِرطَ
 .هـ.ا "مِهِبطَخ يِف اخلُميين ماماِإل ونَحِدمتَِي نةالس اِءبطَخ ةُيالِبغَ اآلنَ و، اخلُميين ماِماِإل
 
و اأم عن جِماِئر اِفالرِةض اليوِض ماملُ دِمِلسِم نيأَ نِله ِف نِةالسفْأَ ياِنغتانس و الِعر؛اق 
 



 

٥٨٠ 

 اللَِخ يِضاِفالر ياِنرياِإل ِمعالد و ِناوعالتِب رـِقت موالي ايكَِرمأَ ياِههفَ، جرح ال و ثْحدفَ
 يِف "ايسر االيزوندكُ"، ةييِكِرماَأل يِةِجاِراخلَ ةُزيِرو تلَقاَ ...والِعراق أفغانستان على هاحرِب
قَملٍةاب ِإ معحاالِتكَِو ىد األنأنَّ" :اءب تِحاملُ اُألممقَ ةَدقَ دامِب تتِسيِري اتاالٍتص بين 
 ِةشناقَمِل، "يفِنِج" ليةَمع ماس يهِلع قطلَي ام رعب نتظمٍةم رٍةوصِب انَريِإ و تحدةاملُ اِتاليالِو
مائلَس عكَ ٍةمليانت تعلَّتق أفِْب الًأصاِنغثُ، تانَسم اتسطاقُِن عِل اهتشلَم اقالِعر ،قَ ود أشارت 
"رقَ "سايفَ لَبتٍةر ِجونَّأَ ىلِإ زٍةي مبوثَع ئيِسالر ايزملَ" ريكِياألم ليلخ قَ "ادزد شارِف كي 
محاٍتثَاد مس عمِإ نِم ئُوِلنياليت انَير ِبانثقت مباشكَ -ةًرالَقَ امت رِم -ساياحلَ نإىل ِةاج 

 ."اقالِعر لَمليش كِلذَ ناعسو مثُ، ستانَاِنأفغِب ِةقَعلّتاملُ العمليِة ِلاِئاملس عِضب رأِم جِةمعالَ
 
و هاهم ضةُاِفالر يعونَرِفت، لْب رونَتِخفْي، اهذَب عاوِنالت و الدقَ يالِذ عمدموه ؛يكاِرألم 
 
يثُح أبطحي علي حممد ولقُي ،نائب القانونيِة للشؤوِن يرايناِإل ئيسالر يالِذ الربملانيِة و 
قَوِب فأَ تاِمِخ يِف ٍرفخعاِلم مؤيِجِلاخلَ مِرت و تاملُ ياِتحدسالِذ قبِلتي يظّنهم مكَرز 
 الثاِءالثُ اءسم ظيب أيب مارِةِإِب اًوينس اِإلستراِتيِجيِة وِثحالب و اِتاسرللد اِتإماراِل

 دِض ميِهربح يِف ينييِكِرلألم ِنوالع نِم ريِثالكَ مِتدقَ الدهِب أنّ لنليع، م ٢٠٠٤/١/١٥
 هذِهِب اددغب و "كابول" طتقَس املَ اينرياِإل اوِنعالت الولَ هأن داًؤكِّم و، والِعراق أفغانستانَ
 .السهولة

 
قَ ود قَنلت ِرجةُيد الشاَأل ِقروم ٢٠٠٢/٢/٩ يف ِطس ،عن يِسِئر مِسِلج تيِصِخش 
محِةلَص قَ "رفسنجاين" اِمظَالنيِف هلَو ِب بتِهطْخالقُ نَِّإ ":طهران ِةعامجواِإل اتيقَ يةَاِنرلِتات 
 رقلِغ اِلبانطَ تاِلِق يِف مهاتُِوقُ داِعست ملَ ولَ نهأَ و، ارِهحد يِف متاهس و اِلبانطَ
ِراألمِكياملُ يف ونَيسغاينفْاَأل نقِعت." و تابالًاِئقَ ع: "ِجيأنْ أمريكا على ب تملَع لَ أنهالو 

اِإل اجليشياينُر عيبالش ام اسطَتاعأن مريكاأَ ت طاِلبان طَسِقت". 
 



 

٥٨١ 

لْب اذَه ام وِهِب ىص اخلُمِح يِنيزالِو بحِةد الشعِق، يِعيب روِجخ ِم وِسالرأفغانستان ن 
مدحينِرو حالقَ ثُي: "ِح ايالِو زبحِةد ِش ايِج أفغانستان؛ عةَيمكُهاد بدأُي بدع خوِجر 

 يِف ليِةاِخالد اِتابرِطاالِض و ِنتالِف اِعقَيِإ و نةالس ِلهأَ ادهِج لكذَِب دِصقْي و، الروس
 ال ام ِلتقَِب تامقَ انَاِلبطَ لةَود نَِّإ ىتح، ِعاِقالو ضِِرأَ ىلَع لصح ام هذا عِلبالِف و ."الدالِب
 لفكُ، طاِلبان كِمح لىع دمرالت والُاوح نمِم ِضواِفالر نِةواخلَ نِم قاتٍلم ٦٠٠٠ عن لُيِق
ذاه رالتآم أفغانستان دولِة ىلَع و مد ِدي العَأل نَويكاِرم و هاائَلفَح خِم فاًونْأَ ن ونَكُي 
 ىارصالن عم ال و وِدهالي عم تسيلَ يةاِساألس مرح نَّأل، يةِوقَ ةًسني ارةًج يِةِضاِفالر انَريِإل
لب حرباْأل مهىلَو األِخ ويِه ةُري أَ عمة ِلهالسن. 

 
 دولةٌ ناكه تكون نأ نسمح نلَ " :قولهِب "والييت علي" كتورالد اًـميِدقَ هِب حرص ام اذَه و

 ..!اآلن الشائعِة ضةالراِف لحاِتطَملص وفق يةسن دولةً أي، "أفغانستان يف وهابيةٌ
 
أليس املَ اذَهِقوف فْنسيالِذ ه ـَفقَوه لفاُءخ و زراُءو ولِةالد العيِةِماِطالفَ يِةيِدب من 
األتراك قِةالِجالس السنيني ينأَ وم حبوهمار و ناصوار ؟..ينيـليبالص 
 
قَ وفَأَ داد ِديدِم عاليت ائراِتالِط أنَِّب لعسكرينيا رباِءاخلُ ن واِعقَ نِم تلقَطَانأَ دِرمِف ٍةيكيي 
وِلالد العال ِةـبير يِكمنْأَ ن تـعبألفْ راِنغسالِإ انت عاَأل يِقِرطَ نجاِإل اِءوياِنرِف ةيي ٍتقْو 
 راِتاِئالطّ ىلَع الِإ يةّاِنرياِإل اِءوجاَأل ةمرح ِةايعِد لىع ونَددشي يونَاِنرياِإل املَسؤولُونَ انكَ
 اِتارخبِتاالس يف يةِركَسع ادرصم تارأش و انَيرِإ يِف ياًاِررِطاض وِطِبلله رِةطَضاملُ
ِراألمِف يةِكيي نْأَ هاِتذَ ِتقْالو عاِصنِم رالقُ ناَأل ِةاِصاخلَ اِتواملَ يِةيِكِرموجِف ِةوددينِة يم 

 ىلِإ سللونتي نيـانيريِإ الءََمع نّأَِب تادأفَ يةاِنيراِإل ودداحلُ ربقُ أفغانستان رِبِغ هريات
 .لاِئالقب ماَءعز ونَددهي و املنطقِة

 
و اذَه كّأَ امدته نظَّمةُم اِإل وِققُحنِريِكية انسِف "تشوو رايت هيومان" األمأكْ يتروب 

 نِم يةًاِفضِإ اًاددعأَ تعضو انيةرياِإل ةَومكُاحلُ نَّأَ يدِفت ةيِفحص يراِرقَت مةَثَ نّأَ نِم، م ٢٠٠١



 

٥٨٢ 

 ئنيالِجاِل اِتئَِم يِلِحرت يِف أتدب ُاأَ و، ةيِركَسالع باِترالض ِءدِب دعب اِهوِددح ىلَع وِدناجلُ
 اِتاربخِتاالس نِم راِصنع و ونَياِنرـْياِإل الَءمالع لهعفْي ام اًمامت اذَه و، أفغانستان ىلِإ
 ىلَع ِبراحلَ يِف اِهائَفَلَح و يِةِكيِرماَأل اِتوالقُ نِم ىضِر و ٍملِْعِب و، اقالِعر يِف ِةياِنرـْياِإل
ال يِففَ، اِقالِعريالِذ ِتقْو نيِهِف ىر التِدشيد و التـيِيضق املَ ىلَعاحلُ اطِقنيِةوِدد مالِعراِق ع 
مع يِعِمج لْالباليت اِند يِكمأنْ ن يذَفُن عبراملُ اهاِهجِل ونَدمسِض الِعراِق يف ِإِخواِنهم دِةاعد 
 بٍريكَ ٍددع ِللُّستِل اهياعرصِم على حتفْت يةَاِقالِعر يةَاِنرياِإل ودداحلُ نَّأ دِجن ي؛ِكيِرماَأل لتحاملُ
 ِلأِهِل كانيةُالس ةُـَركيبالت بِةسِن رييغت هاأسِِر لىع و، يةَِضاِفر يٍةياِسِس اٍضرألغْ الِءمالع نِم

، السنة ِلأهِل تمت اليت ةاعيماجلَ حاِبذَاملَ و ازِراَ دعب مايِس ال و، ةُضاِفالر صاحلِِِل الِعراِق
حىت يِم نوامكَّتفَ نِضر سِهرِتطَيم ىلَع جوِبن اِقالِعر ِلاألقَ ىلَع ام دلَ امم يتكّمنِم وان 
 عتتب ومرت يالِت ةياِتبارخِتسِإلا اِضرغْاَأل ىلِإ ِةفَاضاِإلِب، هِلكُ الِعراِق ىلَع مِهوِذنفُ ِطسِب
 اِتكَراحلَ و اِبزحاَأل نيب و هانيب نسيِقالت و، ةـّياِنرياِإل ِحاِلاملص عِةتابم و ينِداِهجاملُ
الُ يعيِةالشأخىر الِعراق لَاِخد. 
 
 عارِش عونَفَري و ريكا،أم اةَادعم ونَنِلعي واانكَ ،مُادع يِه امكَ ،اِفضةالر أنَِّب ماًلِْع

ألمريكاَ املوت ،و يسمونِب اهاألكْ اِنيطَالشرب ،نَِّإ لْب وزير اِإل اِعفَالدراِنيمشخاين علي" ي" 
 قاِطسِإِب يهاِف دده ٍةدويم اٍتحريصت أطلق ؛طاِلباِن على جوملله أمريكا رياتِضحت اللَِخ
 تمت يةٌاِقاتفَ ياِنللع رتهظَ أياٍم ِةدِع دعب و، يةاِنرياِإل واَءجاَأل رعبت يةيِكِرمأَ رٍةاِئطَ يأَ
تحاملُ لِةاِوطَ تاَأل اِتفاوضِةريماِإل كييِةياِنر قُياِإل وميرِب نَوانيِإـِب هاِبِجموعأي ِةاد يكيِرأم 
فقَيأَ دو يأمريكا إىل إيران يف طُقَس اًـاملس مىـافع. 

 
ال و فُيكُأذْ نأَ ينوتكَ رالم اِإل يِسِئالرياِنرجناد أمحدي" ايلاحلَ ي"، يالِذ و ِصفْيِف حِهي 

 تاَءج دقَلَ :ادهفَم ام الَقَ ثُيح ،الراِفضة آبائهم طاِتـطّخمُ لىع ريونِسي ومالي مأُ على
ِل وميتكُحمِهتالطّ دِتقْباِل ريقـامل السيِده. 
 
و ِف اأميام يعلّتم جبرائمهم قفَ ؛األخالقية وخياناثْحد ال و حجر.. 



 

٥٨٣ 

 
 و راًاِهظَ شواِحالفَ ميِهِف شرتـنت و، وِرجالفُ و انـاخلَ و يلِةِذالرِب صغت ماُعتمجم ياِههفَ
ال و، اِطناب تجد مجمعاًت لَمِب ثاًوِهِذه الرزالِإ ااي و قَ ضةُاِفالرفَ دلّكُ ..وفجوراً حشاًفُ اقه 
 !هماِتآي و همياِتِعرِجم نِم توىفَِب و مينِهِد و ضةالراِف يعِةِرش الِلِخ من يتم لكذَ
 

 ؟..ذاك فكيف
 
 ؛ِةتعاملُ اجوز :الًوأَ

 
 ِنيِمالي لِكم يِمقِست بلَقَ اِتمسِلاملُ ِريغَ عم ِةوررلضِلو، ِنمالز نِم ةًترفَ رعالش هاحبأَ يالِذ
ِهِب خِذاَألو ،انَكَ يثُح الصحيِف ةُاب زِنم ِبالني اُهللا ىلَّص ليِهع ولَّسم يِب ونَغزاًالد ِعبةًيد ،
ومِهِب ولُطُت مةُد ذَ ِرفَالسهاًاب ِإوياًاب قَِإوفَ، ةًامِفرع عاحلَ منهرج املَواِحكَِن يفَ، ةُقَّش التمِعت 
 اِرشانِتِب ةُوررالض لتازو، الُاحلَ ريغت املَو، وِرحظُاملَ يِف وِعقُالو ِةنظَم نع مِهاِدبعِإل
 نِم ركبأَ داِسفَم نِم يِهحِوي امِل اًرظَن ِةتعاملُ كمح خِسن الِدالِب يف نيِمسِلاملُ ِقرفَتو سالِماِإل
مِهِحاِلص ،ِهوِنكَِلو يياِفن اِصقَمد الزأَ يالِذ اِجوحاُهللا له تاىلع ،ِم يالِذواسِت انهدةُام الزاِجو 
ِب واُأل اُءنسِلاملُ ِةسرجنَوِإ، ِةماب ِدلَالو الِقوِماي لىع رِبتنَِّإفَ، ِهِتي اِفالرةَض يتِب ونَلقُعاذَه واِجالز 
 مهنِإ لب ؛سبحفَ ِهاِزوجو ِهِتاحبِإِب ونَولُقُي ال مه و ..رش لكُِلو انلزِل احفتِم وه يالِذ
يِبعتونَر ال نم يتمتع ونم يىر حةَرم اذَه الزوأَِب اجناِفكَ هِب راًءن ِر ىلَعواٍتاي كذُمٍةوب 
نسبِئاَأل ىلِإ اوهآِل نِم ِةم كَ يِتالبام ِك يِف اَءجاِبت ]ال نم يحضرِقالفَ هيه[: "رىو 

الصدوق نع ِقاِدالص ليِهع املُ نَِّإ :الَقَ المالسييِنِد ةَتع ِدوين فَ، ياِئآبنم ِب لَِمعاه لَِمع 
 ."اِنيِنِد ِريغِب دقَاعتو انينِد رنكَأَ اهرنكَأَ نمو، اِنيِنِدِب

 
لب يتوسِل يِهِف ونَعيلَشم التتُّمع حِب ىتِضالرِةيع، ِلذَ يِفوك اخلُ ولُقُيِك يِف يُّيِنمِهاِبت 
"حِرتير ال" :"ِةيلَِسالو بِب أسالتِب ِعتُّمِضالرِةيع ضام وايذًفِخت ويالًقِبت".  
 



 

٥٨٤ 

يذكُ ولَ ران اِحصِك بثُ ِهللا[ اِبتِل ميِخاِرلت[ ةًثَاِدح قَوأَ تعمام اِظنِح يِهراخلُ انَكَ نييِنمي 
ِقمالِع يِف ايماِقر ،ِز يِف انَكَويِل ٍةارِإ خٍصشاِنيري يىدع "سدي فَ، "باِحصِرفَ" :ولُقُيح 
سدي ِب باِحصيِئِجمان انَكَو وولُصِع ليِهِإ انفَ، هِرالظُّ ندصنلَ عغَ اناِخفَ اًءداً،ر واتِب لَصعِضب 
 لكِت هندِع يتِباملَ الينِإ "باِحص ديس" بلَطَو ا،نِب اًءفَاحِت هلُِرتم محازدو وا،رضحفَ ِهِباِرقَأَ

 اِمماِإل دي ونَلُبقَي ونَراِضاحلَ انَكَو ،اِءشالعِب اونتأَ ،اُءشالِع انَكَ ملا مثُ ،امماِإل قافَوفَ ،ِةالليلَ
ولُسأَيونه وِجييب م،ِهِتلَسِئأَ نع لَ وام انَح وقت وِمالن، اِضاحلَ انَكَودقَ ونَر انصالِإ وافُر 
 اً،دِج ةٌيلَِمج اهنلِكو مٍسخ وأَ اٍتونس ِعربأَ مِرعِب ةًيِبص يُّيِنماخلُ امماِإل ربصأَ ،اِرالد هلَأَ
 ،ٍغاِلب ٍحرفَِب اوهبأَ قافَوفَ ا،هِب ِعتُّملتِل اهارحضِإ "باِحص ديس" ايهِبأَ نِم امماِإل بلَطَفَ
 .اهِخيِرصو اهاَءكَب عسمن حننو ِهضِنِح يِف ةُيِبالصو ييِنماخلُ امماِإل اتبفَ

 
 دجوفَ يلَِّإ رظَن ،اِرفطَاِإل ِلاونتِل اسنلَجو احبالص حصبأَ المفَ، ةَالليلَ لكِت ىمضأَ هنأَ مِهاملُ
عاِرنكَاِإل اِتالم اِضويِف ةًح كَ ذِإ ي،جِهويف يتمتِب عِةفلَالطِّ ِهِذه ِغالصِةري يِفو اِرالد 
شابات بالغات اِشردِهاِنمكَِإِب انَكَ.ات التمتِإِب عاِهحدملَفَ ن ييل الَقَفَ ل،فع: سدي حنيس ام 
يِف ولُقُت التقُفَ ؟ِةفلَالطِِّب ِعمتلَ لته: سولُقَ ولُالقَ ديك والصوعلُِف ابك أَوِإ نتمام مد،ِهجت 
الو مِكينأَ يثِلِمِل ن يوأَ ىر الِإ ولَقُي ام ترأَ اهوأَ نت ولُقُته. و علُمأَ ومال ين مِكييِنن 

 يِلقِبالتو ِةباعداملُِب نِكلَو زاِئج اهِب عتُّمالت نَِّإ ني،ِسح ديس" :الَقَفَ .اكذَ قتو اضراالعِت
وأَ يِذفِخالتاِجل امِإفَ اعمنال اه قوىت هـ.ا ."ليِهع. 
 
و تتوسع اِئدةُر التِع ِعتُّمند الشِل ِةيعتلَشم حىت التتُّمِب عالناملُ اِءستزو؛اِتج واذَه ام 
تحرمه ِمجيع الشِعاِئر الساِومِةي ،لب الو ِقتره حِغ ىتةُري ِم الِءقَالعفَ ..اِرفَّالكُّ ناِفالرةُض 
 عضب نَّأَِب اًلمِع، اهضِر ونَدو اهوِجز لِمِع ونَد ِريالغ ةَوجز ِةنحصاملُ ِةاملرأَِب عمتالت وِنيزِجي
 ]يِبهِذالت[ يِفو، ]ِةيعالش لُاِئسو[ يِف اَءج امكَ، ِةتعاملُ اِحكَِن ِميحِرتِب ونَرِقي ِةيعالش اَءهقَفُ
االسِت[ يِف وِمأَ الَقَ ]:"اِربصِنؤِماملُ ريني لَصاِهللا وات ليِهع: حرم راِهللا ولُس اُهللا لىص ليِهع 
ولَّسم آلِهو ِويم خيبلُ رحاحلُ ومهِلاَأل ِرمةَي كَِنواملُ احِةتع". 
 



 

٥٨٥ 

و يِف اَءج ]يبهِذالت[ :"ِئوأَ لَسوب اِهللا بِدع ليِهع سِلاملُ انَكَ :المالسونَم لىع هِدع روِلس 
 ."ال :الَقَ ؟ٍةنيب ِريغِب ونَجوزتي ِهآِلو ليِهع اُهللا ىلَّص اِهللا
 
وولُقُي السيد حاملُ سنيِووسي مال" :اًقَلِّع شنَّأَ ك يِنذَه النِنيص حاِطقَ ةٌجيِف ةٌع سِخن 
املُ كِمحِةتع ِهاِلبطَِإو". 
 
ويِف اَءج ]وِلاِئس الشِةيع[: "ونع عأَ الَقَ :الَقَ اٍرموب اِهللا بدع الم ِهليعيل الس، ِلوسانَليم 
 ).ةُتعاملُ اميكُلع تمرح دقَ( :داِلخ بن
 
دقَ و لَقَن الدكتور "اِصناِرفَالقَ رِك يف "يأُ[ ِهاِبتولُص مِبذه الشاِإل ِةيعاِمماال ِةييثن 
شِرعِةي[ ولَقَ يوِسلُاَأل نعه: "نم ظَنأَ ىلِإ راِلحو اِفالراملُ يف ِةضيف ِةتع اذَه الزال اِنم يحتاج 
 ،ٍةيلَلَ و وٍمي يِف الًجر ينعشِرِب يزِنت ةَداِحالو ةَاملرأَ نَِّإفَ ،اٍنرهب ىلِإ انالزِب مليِهع ِهكِمح يِف
وِإ ولُقُتناه متمتةٌع، دقَو هِع تئَيندأَ مهسواق ِدعِل ةٌيدلمِةتع وقَتِف فايه ساُءالن لَوهن 
 ونَنيعي و ونَرضي ام ونَارختيفَ اِلجالر ىلِإ اِءسالنِبو اِءسالن ىلِإ اِلجالرِب ونَتأي ونَادوقَ
 .هـ.ا "ِهِبضغَو اىلعت اِهللا ِةعنلَ ىلِإ نيِهيِدأَِب ونَذُأخيو انالز ةَجرأُ

 
 .؟يِضاِفالر ِعمجتاملُ ىلَع هارآثَ يِه امو ،ِةتعاملُ اِجوز نع جتن ااذَمفَ
 
 ِعتمالت الِلِخ نِم كِلذَو، انالز اُهللا مرح ِهِببسِب يالِذو؛ اِبنساَأل الطُاخِت :ِهاِرآثَ نِمفَ
 نُوكُي نم دلَالو اذَه يدِرت الو، ةُرأَاملَ لُحِمتفَ، نِهاِجزوأَ لِمِع ونَدو، ِريالغ اِتوجزِب
اِلوده ،ِلذَ نِموثُكَ كِب رسِهِبب الزِم واجاملَ نكَ نِمفَ، ِماِرحِةثر ام يتمتونَع صار الرلُج يتمتع 
 يالِذ ِهابِن ةَوجز ونُكُت وأَ، اهِب عتمت دقَ انَكَ ٍةقَاِبس ٍةوجز نِم هتابن ونُكُت دقَو، ِةرأَاملَِب
سبنأَ ق تمتِب عوأَ، اه زيِهِبأَ ةَوج. 
 



 

٥٨٦ 

ِلذَ يِف وك ولُقُي السيد حساملُ نيِووسي: "يتِناَءج ةٌأَامر تفِسستِم رين نع ٍةثَاِدح حتلَص 
معأَ ذِإ ا،هأَ نَّأَ يرتِنخبحد السِةاد وهو السيد "حسني الصدقَ انَكَ "در تمتِب عِركثَأَ بلَقَ اه 
 ،نٍتِبِب رِزقَت ٍةدم عدب و ا،هقَارفَ انهِم هتغبر عشبأَ املَفَ ،نهِم تلَمحفَ ،ةًنس ينشِرِع نِم
أَوقسأَ تمناه حِم لتمنه همل ذِإ ،و يتمِب عتاه قَوذَتأَ اكحغَ دريه. و بكَ نأَ عدبِبال ترنت 
وصتار شةًاب ةًيلَِمج مِل ةًلَِهأَتلزاِجو، اكتاُأل تفَشنَّأَ م ابنتبلى، اهفَ حالم لَأَساته نع 
سِبب مِلحأَ ا؛هخبار الِبنَّأَ نت السذكُاملَ يدور استمتع بفَ اهِم تلَِمحفَ ،نهِهداُأل تشم 
قَفَوتد صوابأَ ذِإ ا،هخبتر ابنتنَّأَ اه اذَه السيد هأَ وبا،وه أَوخبار الِقكَفَ ،ةَصيف يتمتع 
 ".؟وه هتابن يِه يالِت اهِتابنِب عتمتيِل يأِتي وماليو ،ماُألِب

 
أَ غاللُاسِت ؛ِهاِرآثَ نِمواهلَ اِبربىو الفَواملُ اِدسِإ يِف ةَتعاِعشب الغِل ؛ِزاِئردرٍةج وتلَص 
حالفُ ىلِإ نوِحاجلُ دوِرج ،ِإوِلذَ اِقلصِب كاملُ الِلِخ نِم يِنالدِةتع. 
 
اأَ ِهاِرآثَ نِم ونَّأَ ؛يض السةَاد ِعرِجاملَوالِذ اِتيين ِبيونَيح اذَه الزوِل اجِتيِهالِلِخ نِم هلم م 
التمتِب عباِتن اِسالن، يمنونَع بناتمه أَوخواتمه ِرقَويباتِم مهن التمَأل ِعتنمه يقِذسترونلَ هم،ه 
ويرونكَ هالزان لىع ام يشعونَر اللَِخ نِم ِهِب مه تمِب مِهِعتباِتن ِريالغ. 
 
وِلذَ نعك لَ يرِويان السيد حساملُ نيِووسِر يوةًاي قَوتع معه هو يثُح فَ" :ولُقُيدلَخ 
عالين شاِناب يأَ وابدنـهام يِف افَلَاخت فَ ٍةلَسأَماقَفَات لىع ساِإل اِلؤوِئاخلُ اِممِل ييهلُدام لىع 
  .اِبواجلَ
 
  ؟امرح مأَ يِه اللٌحأَ ِةتعاملُ يِف ولُقُت ام ؛ديس :الًاِئقَ امهدحأَ هلَأَسفَ
ظَناِإل ليِهِإ رموِئاخلُ امي أَ دقَووجنِم س سأَ ِهاِلؤثُ اًمرلَ الَقَ مأَ :هين ن؟سكُت  
  .يباًقِرت يِنهرش نذُم ِفجالن يِف انه يمقُأُو لَوِصاملُ نسكُأَ :لُاِئالس ابالش الَقَ
  ن؟ذَِإ ينس نتأَ :امماِإل هلَ الَقَ
  .معن :ابالش الَقَ



 

٥٨٧ 

  .رامح مكُندِعو اللٌح انندِع ةُتعاملُ :امماِإل الَقَ
 كتابن يِنجتوز الهفَ اريالد ِهِذه يِف يبِرغَ يباًقِرت ِنِيهرش نذُم انه انأَ :ابالش هلَ الَقَفَ
  ي؟هِلأَ ىلِإ ودعأَ اميثَر هاـَِب عتمتَأل
 اِموع ندِع اللٌحو ِةادالس لىع امرح اذَهو ،ديس انأَ :هلَ الَقَ مثُ ةًيهنه امماِإل يِهِف قملَحفَ

الشِةيع.  
 
و ظَنر الشىلِإ اب يوِئاخلُ يِدالس وهو مِسبتم ونظرته أَ يوِحتنه ِلعدقَ يوِئاخلُ نَّأَ م لَِمع 
 .ِةقيالتِب

 
 لَاِئالس نَّأَ متِلعفَ ِنيابالشِب قتِحلَفَ وِجراخلُ يِف يوِئاخلُ امماِإل نتأذَاستفَ ا،فَرانصفَ اامقَ مثُ
سني واِحصبيِعِش هي املُ يِف افَلَاختأَ ِةتعمأَ اللٌح حرفَ اماقَفَات ىلََََع سِعرِجاملَ اِلؤ يِنالدي 
 ونَيحِبت نيِمجِرم اي :الًاِئقَ ييِعالش ابالش رجانفَ ِنيابالش ثتادح املَفَ ،يوِئاخلُ امماِإل
 ونَمرحتو ،اِهللا ىلِإ كِلذَِب ونَبرقَتت مكُنأَو اللٌح هنأَِب انونرخِبتو اناِتنبِب عتمالت مكُِسنفَُأل
عالين التمتِب عبم؟كُاِتن 
 
و احر بسي، م، وتشي و ملَ أَنْ أَقْسوحتيِب إىل سذْهِل مة، أَهنالس ذْتفَأَخ ِدئِبِه أُه، 
ثُم تمأَقْس ةَ أَنَّ لَهعاملُت امرح، و تنيب لَى األِدلَّةَ لَهذلك ع". 
 
آثَ و اِمِمنحةُ اَألرا؛ قَِطيعاِرِه أيض،اِئِج،  وشالوِرفُونَ   وعِة ال ياِفضا من الرِلأَنَّ كثري ذلك

مَاسأَن، ال و ماَءهآب ،ذَاِل وه كُون قَدِل يجةٌ ِللْروِإخ، و اتوأَخ، ا وحم ال ِرممِرفُهعي ،
هلًا ِلأَنالَ أَص ِرفعي نيكون م اِلدوه. 
 
و ى اآلثَاِر ِمنرِة اُألخاِج اخلَِطريوِة ِلزعالذّي املُت ِحلُّهةُ ياِفضالر، و حامستم يهعم و 

 ِإباحِة ِلالَِخ ِمن و أَنه ،اليوم قَارِبالت دعاِة ِمن كَِثري فَيه معهم ِفالَخِتاال عن يتغاضى



 

٥٨٨ 

 أَهِل قَباِئِل ِمن كَِثٍري بين الرفِْض مذَهب نشِر و دعوِتِهم بثّ دعاِتِهم من كَِثري استطَاع املُتعِة
 .ِبِإباحِتِه بالقَوِل أَهواِئِهم مداعبِة و الزواِج، ِبهذَا ِإغْراِئِهم لالَِخ ِمن إال ذَِلك ما و السنِة،

 
فَقَد نترلَةُ شجاِر[ ملَِّد يف ]املَناِدِس املُجر السشالَةً عِخ ِرسيِد ِللْشمحكَاِمل م اِفِعيكَانَ الر 
ا قَدلَهسأَر اد ِمندغِديِقِه بِخ ِلصيشيد الشألٍف سنِة ِفي ِرضا ر مائٍة ثَالث و و ِست و 

 علَماُء ِبِه يقُوم ما الدياِر ِتلْك ِفي ِسياحِتِه أَثْناَء لَه كَشف، هـ ١٣٢٦ للهجرِة عشرين
 ِلالَِبِإح ذَِلك ِفي مِهاسِتعانِت و ،الرفِْض ِديِن ِفي الدخوِل إىل اَألعراِب دعوِة ِمن الراِفضِة
عتكَاِح ِةماِيِخ النشاِئِلِهم ِلمقَب ونَ الِذينغَبري اعتِتمِبكَِثٍري االس اِء ِمنسقٍْت كُلِّ ِفي النو. 
 
و ا ذَكَرد لَن. اِصرن اِبِه ِفي، القَفَاِريولُ[ ِكتِب أُصذْهة معيِة الشاِمياِإلم[ نع ِريدا احلَيانيب 

 عنوانُ[: ِكتاِبِه ِفي ِخداِعِهم و ،الرواِفِض ِبجهوِد ترفَّضت التي يِةـنـالس القَباِئِلِب خِطريا
 الِعراِق ِفي الِعظَام العشاِئر أَما و( :فَيقُولُ، ]نجد و البصرِة و بغداد أَحواِل بياِن ِفي املَجِد
وا الَِّذينفَّضرت ن قَِريٍب ِمنروم، فَكَِثيهة :ِمنِبيعوا رفَّضرذ تنم ِعنيبٍة سنس ،و ؛متيم هي و 
، إليِهم الراِفضِة شياِطني تردِد ِبسبِب سنٍة ِستني منذُ الِعراِق نواِح ِفي ترفَّضوا عِظيمةٌ عِشريةٌ

اِعلُ ووا اخلَزفَّضرت نذم أَكْثَر ِمن نيٍة ِستنِد سدرِة بتاِفضِهم الرإلَي ِم وداِء علَمم العهدِعن. و 
اِئِر ِمنشفِِّضِة العرو :املُتنعمري ب ،و مه طْنب ِميم ِمنت ،ج وراخلَز م وه طْنب ِد ِمناَألز ،و 
 ِهي و، محمِد آلُ العمارِة عشاِئر أيضا املُترفِّضِة ِمن و .اغَيره و، كَِثريةٌ هي و شمَر

 عشاِئر و، العدِد كَِثريةُ ِهي و، الم بِني عِشريةُ و .قَِريٍب ِمن ترفَّضوا و، تحصى ال ِلكَثْرِتها
 .جلَيحة و، اِجلبوِر و، عفْج و، لُ بديرآو،  آلُ أَقْرععشاِئٍر؛ خمس ِهي و ،الديواِنية

 
 ؛الفُروِج عارةُِإ :ثانيا
 
ا وم اكرا أَدةُ ماروِج ِإعالفُر ،هفَِإن كَانَ ِإنْ و وا هنِنِه الزيِبع ثُ ِمنياحلُكِْم ح ِعيرالَ ِإ، الش
هأَن ثُ ِمنيِتِه طَِريقَة حراشبم، وظَأَفْ فَهع، و حثُ، أَقْبيال أَنَّ حَونَ ناَةَزرتستي ونَ وِعرشتسي 

 يأِْتي السفَر أَراد ِإذَا الرجلَ فَِإنَّ ،الفُروِج ِإعارِة ِفي أَما ،يرتِكبونه الِذي الذَّنب و اخلَِطيئَةَ



 

٥٨٩ 

 ما ِبها يصنع أَنْ لَه يِبيح و ِعنده فَيبِقيها شاَء من أَو قَِريِبِه أَو اِرِهج أَو صِديِقِه ِعند ِبزوجِته
 .الزنا ِفي الوقُوِع ِمن زوجِتِه علَى يطْمِئن ِلكَي ِبها التمتع لَه يأْذَنَ و، سفَِرِه فَترِة ِطِيلَِة شاَء
و اكنالَةٌ هح ىأُخن رروِعيا يِفيه وجالفُر ،و لّ ِإذَا ِهيلُ حجفًا الريفَِإنَّ ض اِع ِمنواِم دِإكْر 
 إىل ينِسبونها ،مكْذُوبٍة ِرواياٍت ذَِلك ِفي يروونَ و ،ِللْضيِف زوجِتِه يقَدم أَنْ الضيِف هذَا
 .السِلام علَيِهم جعفَر أَِبي يِهأَِب ِإلَى و، الصاِدِق اإلماِم

 
 :لَه قُلْت :قَالَ مالَالس علَيِه جعفَر أَِبي عن محمٍد عن ]االسِتبصاِر[ ِفي الطُّوِسي روى
 .ِمنها لَه أَحلَّ ما لَه بأْس ال ،نعم :قَالَ جاِريِتِه؟ فَرج ِلأَِخيِه ِحلُّي الرجلُ

 
ى وور ِنيوِع[ ِفي الكُلَيالكَاِفي فُر[ نِد أَِبي عبا :قَالَ اِهللا عي دمحذْ، مِذِه خةَ هاجلَاِري 

 .ِإلَينا فَارددها خرجت فَِإذَا، ِمنها تصيب و ،تخدمك
 
ذَا وه رى اَألماُء ِبِه أَفْتلَمِة عاِفضإيران ِفي الر اِق والِعر ،و وه ِشرتناًء ملَى ِبناٍو عِثكَ فَتٍةري 
اِت ِمنادس اِت وِجِعيرِة ماِفضقُولُ ،الري ديني السسح ِويا( :املُوسنرةَ زةَ احلُوزِفي القَاِئِمي 
 .الفُروِج ِإعارةَ يِبيحونَ هناك السادةَ فَوجدنا ،ِإيران

 
ِم ونى مِة أَفْتاحِبِإب ذَِلك ديالس اهللا لُطْف اِفينالص و ،هرغَي فَِإنَّ ِلذَا و وعضوِة مارِإع 

 رضاال محمٍد ِبالشاِه اِإلطَاحِة بعد حتى ِبِه العملُ استمر و إيران، عموِم ِفي منتِشر الفَرِج
 اخلُميِني اإلماِم رِحيِل بعد و املوسِوي، اخلُميِني اِإلماِم العظْمى اِهللا آيِة مِجيء و ِوىبهلَ

رمتلُ ِاسمِه العلَيع"(، قَالَ و: )ا وِمم فسؤي ةَ أَنَّ لَهادا السنعِني - ها -الِعراق يوأفْت 
 قَِةنِطم ِفي و ،بغداد ِفي و الِعراِق جنوِب يف العواِئِل ِمن كَِثري هناك و رِج،الفَ ِإعارِة ِبجواِز
 و ،السيستاِني: ِمنهم السادِة ِمن كَثَِيٍر ىفَتاو على ِبناًء الِفعلَ هذَا يماِرس ممن الثَّورِة
 ِمنهم أَحٍد ِعند ضيفاً حلَّ ِإذَا ِمنهم كَِثري و غَيرهم، و باِئيطَالطَّب و ،الشرياِزي و ،الصدِر
ارعتِاس هِمن هأَترا ِإذَا ِامآهِميلَةً، رج قَى وبارةً تعتسم هدى ِعنتِتِه حرادغهـ.ا .)م. 

 



 

٥٩٠ 

 ؛أَدباِرِهن ِفي النساِء ِإتيانُ :ثالثاً
 
فَى الَ لَِّذيا وخلَى ياِقٍل عى عداِراألَََ مرِة ضي اجلَِسيمالت قلْحِع تمتةً ِباملُجاماَء عرج طِْءالو 
 .ِباهللا الِعياذُ و الِفطْرِة ِانِتكَاسة عدى الدبِر ِفي
 
و اكناِديثُ هِيحةَ اَألححالص ةُ وِرحيِن ِفي الصافَاِع لَعِله ِرِمي وحاِن تياِء ِإتسِفي الن اِرِهنبأَد ،
الَى اُهللا وعقُولُ تالَ { :ياَء ِفي املَِحيِض وسِزلُوا النتأَذًى فَاع وِن املَِحيِض قُلْ هع كأَلُونسيو

 أَمركُم اُهللا ِإنَّ اَهللا يِحب التواِبني تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَِإذَا تطَهرنَ فَأْتوهن ِمن حيثُ
ِرينطَهاملُت ِحبيِذِه ،]٢٢٢:البقرة[ }وةُ فَهةٌ اآليجلَى حع نِحلُّ مانَ ييأَة ِإتا؛ ِفي املَرِرهبد 

 احلَيض فَلَيس، معنى املَِحيِض ِفي ساِءالن ِاعتزاِل ِفي تعالَى اِهللا ِلأَمِر كَانَ ملَاَ اجاِئز كَانَ لَو إَذْ
 و، القُبِل ِفي وطِْئها اعِتزاِل أمِر علَى يدلُّ ِباعِتزاِلها اَألمر و، القُبِل ِفي ِإنما و الدبِر ِفي

 ِإلَى ِنسبِتها كَِذبًا و زورا مونَيزع ِبِرواياٍت يأْتونَ و، ذَِلك يِحلُّونَ -اُهللا رفَضهم- الراِفِضةُ
 .بينهم بغيا البينات جاَءتهم ما بعد من ِبالباِطِل القُرآن آياِت يتأَولُونَ كَما البيِت آِل أَِئمِة

 
ما واَء مم جهدِفي ِعن ا ذَِلكم اِر[ ِفي ذُِكرصِتبا، ]االسم اهوال رطُّوِسي نع بن هللا عبد 
 بأْسالَ : قَالَ دبِرها ِمن املَرأَةَ يأِْتي الرجِل عن مالَالس عِليِه اِهللا عبِد أَبا سأَلْت :اليعفُور أَِبي
 ،]٢٢٢:البقرة[ }فَأْتوهن ِمن حيثُ أَمركُم اُهللا{ :تعالَى اِهللا قَولُ فَِأين: قُلْت رِضيت، ِإذَا
 :يقُولُ تعالَى اَهللا ِإنَّ، اُهللا أَمركُم حيثُ ِمن الولَد فَاطْلُبوا الولَد، طَلَِب ِفي هذَا: فَقَالَ

}مى ِشئْتأَن ثَكُمروا حفَأْت ثٌ لَكُمرح كُماؤ٢٢٣:البقرة[ }ِنس.[ 
 
ى وور ا الطُّوِسيضأَي نى عوسِد بن مباملَِلِك ع نٍل عجقَالَ ر: أَلْتا سِن أَبا احلَسضالر 

 اِهللا ِكتاِب ِمن آيةٌ أَحلَّتها :فَقَالَ دبِرها ِفي خلِْفها ِمن املَرأَةَ الرجل ِإتياِن عن السِلام علَيِه
 أَنهم عِلم فَقَد ،]٧٨:هود[ }اِتي هن أَطْهر لَكُمهؤالَِء بن{ :مالَالس علَيِه لُوٍط قَوِل ،تعالَى

 . الِعياذُ باِهللاو .هـ.ا .الفَرج يِريدونَالَ 
 



 

٥٩١ 

 يِحلُّ الَ تعالَى اَهللا فَِإنَّ اُهللا، حرم ما ِليِحلُّوا ِبالباِطِل اِهللا مالَكَ يتأَولُونَ كَيف انظُرفَ
 حسين السيد أَورد قَد و، ِباجلُملَِة اُهللا حرمها التي اخلَباِئِث ِمن الدبِر وإتيانُ اخلَباِئثَ
ِويا املُوسدا راِفيلَى شِلِهم عأَوذَا تِلِه هِإنَّ( :ِبقَو فِْسريِة تل اآليالَى اِهللا قَوعت: }ؤاِتي ِءالَهنب 

نه رأَطْه لَكُم{ ]٧٨:هود[، قَد درٍة ِفي وى آيرِلِه ِفي أُخالَى قَوعت: }لُوطًاِمِه قَالَ ِإذْ وِلقَو 
كُمونَ ِإنأْتةَ لَتا الفَاِحشم قَكُمبا سِبه ٍد ِمنأَح ِمن الَِمنيالع*  كُمونَ أَِئنأْتالَ لَتجالر 

 الطُّرِق قُطَّاِع يفْعلُه ما يعِني الَ السِبيلَ عطْقَ و ،]٢٩-٢٨:العنكبوت[ }السِبيلَ وتقْطَعونَ
 ِفي أَي الولَِد طَلَِب موِضِع غَيِر ِفي ِباِإلتياِن النسِل قَطْع اأَيضً معناه ِإنما و ..، الَوحدهم
 طَلَب أَيضا تركُوا و -النساِء و الرجاِل أَدباِر- باِراَألد ِإتياِن ِفي الناس ِاستمر فَلَو اَألدباِر،
 ِبخاصة و أَيضاً املَعنى هذَا تعِطي الكَِرميةُ فَاآليةُ ،النسلُ انقَطَع و البشِريةُ نقَرضت الَالولَِد
 علَيِه الرضا اِإلماِم علَى يخفَى الَ هذَا أَنَّ ريةَِم ال و .قَبلَها ِمما اآليِة ِسياق حظْنا الَِإذَا
مالَالس ،فَثَبت ِبذَِلك ِة كَِذببِنس ة ِتلْكايوِه الرهـ.ا .)إلَي 
 
و لَقَد تفَكَّراِل ِفي تح ؤطَِويالً ِءالَه ،ا وم الَِّذي ملَهصذَا إىل أَوه املُِريِع احلَد ِمن 

 ِمن هم و، الطَّهارِة و ،الِعفَّةَ يدعونَ ِبالتِايل و، ِمالَاإلس يدعونَ الظَّاِهِر ِفي هم ِإذْ، الفَساِد
 حد ِإلَى الفَساد ِبِهم وصل فَقَد، االحِتشاِم ِبِزي تزيت و، ِمالَاِإلس أَهِل بيِن عاشت قَباِئلَ
لَم ِه ِصلْتةٌ ِإلَيأُم ِم ِمناُألم، ا فَلَونظَراِطِق أَكْثَِر ِإلَى نٍة املَناِحيا ِفي ِإبوبأُور أَمِريكَا و و 

 القَواِنني ِمن كَِثريا أَنَّ نِجد و بلْ ،بِعيدا سبقًا سبقُوهم قَد الرواِفض ءالَهؤ وجدنا غَيِرها،
 نِْإ و املُخِجلَِة و املُخِزيِة اَألفْعاِل هِذِه ِمن كَِثريا تستنِكر و تستقِْذر ءالَهؤ تحكُم التي
 .!شعوبهم فَعلَتها

 
 ِنع  فَضالًالزوِجيةُ اِخليانةُ كَذَِلك و القَواِنني، ِتلْك ِفي ممنوع املَحاِرِم ِنكَاح فَمثالً؛
 .ِديناًالَ  شهوةً يماِرسونه فَِإنهم ،مارسوه ِإنْ و غَيِرِه، و اِجلنِسي الشُّذُوِذ

 



 

٥٩٢ 

 ٍريِثكَ يف ِداِحالو يِتالب يف دِجتفَ ؛يِنالد اسِمِب احبم يٍءش لُّكُفَ نيالِعاملَ ضِفاوالر الِءؤه امأَ
 اوهاحبأَ اليت ِةتعاملُ ةَيجِتن ٍفِلختم ٍبأَ نِم منهِم ٍداِحو لُّكُو، اِءبناَأل نِم اًددع اِنحياَأل نِم
 .يِنالد اسِمِب

 
ِلذَِلوك تِطقَ نَّأَ ظُلحةَيع اِهظَ ِمِحالريف ةٌر ِةفَاِئالطَّ ِهِذه. ِإ لبنِظغلَأَ نِم مه الُقُ اِسالنِف وبايم 
بينمه!.  

 
 ِمماُأل نِم ٍةمأُ يف ونُكُيس امو انَكَ امفَ ..مهينب اِبنساَأل اهيِم تطَلَاخت دقَو !ال يفكَ
ِةقَاِبالس ِم ِةقَالالِحوالفَ نيِففَ ي؛خالِقاَأل اِدس اِفالرأَ ِةضضعأَ افِهاِفضع! 
 
نَِّإ لب الباِئهم العجماِتاو تقِبستح ورفُتِف ضاطر َنأ تثلَِم لَفع ام يلُفع هالِءؤ. 

 
قَ ود حي أَِنثَدحِإد ِباِتقَاين الثِّخو ٍةثَاِدحر أُا ِبآهمع ينفَِهي ولُقُي: "أَريف يت مقتِلب حياِتي 
أَ مل ةًثَاِدحثلَِم رِغ يف طّقَ اهقَ وٍرثَ ِةريلَت نفسه بنأَ عد ِصعتب عينِل اهأُ أَطَيمفَ، هِهِب تاَءج 
جيتد تجرىلِإ ه اِلوِهِتد ،وهال و علَيأَ منأُ اهمَأل، هنه معصوب العِنيين. 
 
و بعد عِلمِةي كَ يِحلِقالتتفَش عِهين ،يقَأَوأَِب ننأَ هأُ ىتمفَ ...هِلذَ نِم انَكَ امنأَ الِإ وِرالثَّ ك 
 وٍننجِب كرحتي وهو ةُيرِزالغ اُءمالد نهِم تالَس ىتح ِهأِسرِب ارداِجل حاِطني راًاِئثَو جاًاِئه امقَ
وهيمث، اٍنج اتجىلِإ ه ةَجلَِد هِرن والدم قطُينِم ر جِهِدس ،ِب ىلقَأَويف ِهفِسن هِرالن حِرغَ ىتق 
ومنِم ات جِلذَ اِءرك!... 
 
 يفِسن يف لتقُفَ، ةًـبلِِّجو ةًطرِف كِلذَ هلا يحِباست دقَ ةٌابد وهو، ِهمأُ ىلَع تهذَخأَ ةَريالِغ نََّّأل
 ."؟كِلذَ لُعِقي ال ِرشالبِب يفكَفَ؛ اهِميِرح لىع ارغتو، ِماِرحاملَِب انالز فأنت ماِئهالب: اكذَ آنَ
 



 

٥٩٣ 

أَ دقَ وخرج الباِرخي نع موٍنيم بن مأَ اٍنهرنه ِلاِهاجلَ يف ىأَرِق ِةيةًرد زفَ تناجتمع عاليه 
 . اوهمجرفَ ةُدرالِق
 
ورىو سِلمثلَِم مه يبأَ نع راٍءج ِداِرطَالعي.. 
 
 .انهِم ىنقَأَو ىصفَأَ اهتطرِف ،لُعِقت ال اليت اِتاوجمالع ِماِئِهالب ِةمأُ نِم اِهللاِب وذُعنفَ
 
و ِلعأَ اُهللا ميِنن كَّفَتيف رت اِلح هيالًِوطَ الِءؤ ،وأَ يالِذ املَوصىلِإ مه احلَ اذَهكَ دام 
 نِسِج نِم اَءزاجلَ نَّأَ وه ِناآلِس ِعنقَستاملُ اذَه ىلِإ الِءؤه لَوصأَ يالِذ نَّأَ يل نيبتفَ ؛فتسلَأَ
العِلم، ثلَِموام ِدتين تِعفَ ،انُدندام تجأَر هالِءؤ يف عِنالطَّ لىع ِريخ يٍتب ِجود لىع جِهو 
 يِبالن اِتذَ ىلَع واؤرجت ذِإ ،ملَّسو ليِهع اُهللا ىلَّص ٍدمحم انيِبن يتب وهو الأَ ،رِضاَأل
اُهللا ىلَّص ليِهع ولَّسكَ واالُقَ ذِإ مام لَقَن السيد "حاملُ سنيِووسي" نع "ِلعي الغِورأَ، "يحد 
 هنَأل ارالن هرجفَ لَدخي نأَ دالب ،هآِل و ليِهع اُهللا ىلَّص يِبالن إنِّ" :ِةوزاحلَ يف اِءملَالع ِركبأَ
ئَِطو باِتكَشِراملُ عض" !ِريِلذَِب يدك زواجنِم ه اِئعةَش وحةَفص. 
 
و كَ اذَهام هو علُمِإ ِهِب ومىلِإ ةٌاَءس ِبالني اُهللا ىلَّص ليِهع ولَّسم، وظَ وَءسِهِب ن اِهللاِبو 
سبحانأَ يالِذ هلَرسه، ِلذَ لُّكُوكُ كفر ومل اللٌض يتجأر اِفكَ ِهوِلقَ ىلَعِس روماه. 
 
 ةُيقَدالص ةُيِقالن ةُياِفالص ةُرهطَاملُ ةُأَرباملُ انمُّأُ نِهأِسر ىلَعو ،نيِنؤِماملُ اِتهمأُ وامهات امكَ
 يف ملَّسو ليِهع اُهللا ىلَّص يِبالن ةَرمح وااعري ملو ا،نهع اُهللا يِضر ةُشاِئع يِقدالص نتِب
ِهرِضع وِهيِتب. 
 
 تيِلابت ِمماُأل نِم ةٌمأُ اكنه يسلَفَ ،يٍقمِزت رش مهاضعرأَ اُهللا قزم كِلذَ والُعفَ املَفَ
 يئًا،ش هندِع ياِوسي ال يِضاِفالر ضرِع نَّأَ ىرت كِلذَِلو ض،اِفوالر مه امكَ اهرِضِعِب
أَ نِإوظهِخ رِلذَ الفك. 



 

٥٩٤ 

 
ال و فُيوتنأَ ان ثِبنت هنَّأَ ان نم ذُيب وياِفدع نع صحِةاب راِهللا وِلس اُهللا ىلَّص ليِهع ولَّسم، 
ونخِم صمنه أُمهِنؤِماملُ اتفَ نيسذُياُهللا ب عنه وِهرِضِع نع ،وظَحفَيلَ هِهاِعفَِدِل ؛اِهللا ذِنِإِب ه 
اذَه. 
 
 .ِلمالع نِسِج نِم اُءزاجلَ رعا؛ش وفعرم وه امكَفَ
 
ال و نىنس هنأَ ان ذكُنكَ راِإل الماِمم اِنوكَالشي ولَح مشاهِهاِتد خِصالشِةي وتنِم ِهِباِرج 
 لمِِالع بلَطَ[ ِهاِبتِك يف ةًريِطخو ةًيبِجع اًورمأُ انلَ فشكَفَ، ِنمالي ِةضاِفرِل ِهِتشايعم الِلِخ
طَوقَباملُ اتتِملِّعني[ ،قالًن ِك نِم "ياِرفَالقَ" .د نعأُ" ِهاِبتولُص مِبذه الشاِإل ِةيعاِممِةي" ،
 لُِّحستي لب ،فِضالر ِريغِب ينِديو ِهِبذهم يف هفُاِلخي نم لىع طّقَ يِضاِفرِل ةَانمأَ ال" :الَقَفَ
الَمه ودمِع هأَ ندفُ ىدنٍةرص لُتلَ وحه، ألنِع هنده مباح ِمالد اِلاملَو، لُّكُو ام ظِهيرِم هاملَ نوِةد 
 "ِةرصالفُ اِنمكَِإ ِدرجمِب هرثَأَ بذهي ةٌقيت وهفَ
 
و ولُقُي: "دقَو جرابن اذَه ملَفَ رياًِثكَ يباًجِرت دِجن ِضاِفراًي خِلياملَ صوِل ةَدِريغ ِضاِفري، نِْإو 
 ِةعدبتاملُ ِباِهذَاملَ نِم ٍبذهم يِف دِجن ملو ممكن، لِّكُِب ليِهِإ ددوتو ،هكُمِلِي ام يِعِمجِب هرآثَ
ِريغَ الواه ام ِجندِع هند هِم الِءؤن العدِل ِةاونم فَالَخثُ م،هال م ِجنِع دأَ ندٍدح ام ِجند 
 عفظَأَ بسيو ،عِناللَّ حقبأَ نلعي هنِإفَ ،ِةمرحتاملُ اِضعراَأل تِمش لىع ِئرجالت نِم مهندِع
السلَّكُ ،ب نم يجِرت بينه وبينأَ هىدن خصٍةوم حقَأَوِج راٍلد، الٍفاخِت لَّقَأَو، لَولَّع سبب 
اذَه علَأَ اُهللاوأَ منملا مه تجراؤ ىلََع سب ِفلَالس اِحلالص انَه مليِهع سب نم عدم،اه الو 
جرلُّكُفَ ،م نٍبذَ يِدِدش يهنُو ام دونه". 
 
أَ دقَ وشار اِنوكَالشي -ِحرمأَ ىلِإ -اُهللا هنال مه يتوراقِت نِم ونَعأَ اِفري ِرجاملُ يف ٍةميجتِعم 
 ملَفَ انبلَقَ نم برجو ابنرج دقَو" :الَقَفَ ،ٍمرحم يأَ عِلِف نع ونَهزنتي الو ،يسالِماِإل
ِجيواد رالًج ِضاِفراًي يتنزه نع محراِتم اِئكَ يِنالداًن انَكَ نم الو تغتالظَِّب رنَِّإفَ ؛ِراِهو 



 

٥٩٥ 

الردقَ لَج يترعِصاملَ كألاملَ يف ةَي وأَ ونُكُيعف اِسالن عِراِهالظَّ يف انه، وهمكَأَ اذَِإ ونفُ تهةٌرص 
انتهزانِت اههاز ال نم يخاف ناًار الو يورج جهـ.أ "ةًن. 
 
 نِسِج نِم اُءزاجلَ و م،ِهاِضعرأَ يف ههلَأَ اُهللا باقَع دقَو الِإ ايِضاِفر اًيتب دِجت ادكَت الفَ
العِلم. 

 
وٍب أَبعصقَا مرِويالز 

رِظيِم أَِمينِة تالقَاِعد ن ِبالِد ِفيياِفدالر 
 

و وضِلِس عجى مروش اِهِديناملُج اق ِفيالِعر 
اقالِعر – ن ِبالدياِفدالر 



 

٥٩٦ 

  احلادي و األربعوناخلطاب

 

  ::ِسلِسلَةُ محاضراِتِسلِسلَةُ محاضراِت
  هلْ أَتاك حِديثُ الراِفضِةهلْ أَتاك حِديثُ الراِفضِة

  

  ِلثُِلثُالثَّاالثَّااجلُزُء اجلُزُء 
 

  هـ١٤٢٧ مجادى األوىل ٥
  م٢٠٠٦ حزيران/يونيو ١

 
  الشيخِبصوِت

 )رِحمه اهللا(أَِبي مصعٍب الزرقَاِوي 
 
 
 ِهآِل لىعو دمحم، نيِلرساملُو اِءينِباَأل ِديس لىع المالسو الةُالصو ِهللا احلمدو، اِهللا سِمِب
واَأل ِهحِبصاِرحر ،ونم ِبتعمه وسار ىلَع ِم مِههِجنِمسِلاملُ ناَأل نياِربر... وعدب: 
 
 هونن نأَ؛ ِةضاِف الراِتانيِخ وِحاِئضن فَ ِمٍةملَج ِليِخياِر التاضعرا االسِتذَ هعد بدال بفَ
 ؛دا ِجمِه ممٍرَأل
 



 

٥٩٧ 

 مِهِتيدِقع صِلأَِب ركِّذَنو ِةضاِفالر ِماِئرجو اِتانيِخ نِم فًارطَ ذكُرن نيِح اننأَ وهو الأَ
 يةَاِلاحلَ مهوعرفُ طُرِبن نيِحو، أبس ابن داِقاحلَ يوِدهالي وه ينالد اذَهلَ سسؤاملُ نَّأَو، ِةداِسالفَ
 ميِهِف اىلعت اِهللا يِنِدِل يٍمحِكت نِم ِهِب ومقُن امب ِماِئراجلَ ِهِذه اَءزِإ ومقُن نيِحو، ةَياِضاملَ موِهلصأُِب
م ليِه عقبطَ نحنا نمنِإ، وينِداِهج املُن ِمعاًد ِباِهللاا وسن لَ،ِهِذ هةُالَاحلَا وننِإفَ يالً؛نِكتو تالًقَ
حكَ اِهللاكم ا طَمقَبم ِخيِه ِفهسالِف أَةُريان. 
 
 نع ثبحي ملو، اِهللا يِنِد يف ناِدهي ملو ،لاِمج مل ي عنه اُهللايِضلي ر عنيِنؤِم املُريِمأَو اههفَ
 ونَعدي ينالِذ منهِم ةَياِلالغ قرح هنِإ لب، هتعايشمو هتبحم واعاد نم اَءزِإ وِللُاحلُ اِفنصأَ
 .انهِم اًزَءج وأَ، ةَيوِهلُاُأل يِهِف

 
و ها هوحكُ يِبم لِدجم ن يبُّساِح صبي الروِلسى اُهللالَّ صليِه عو لَّسِب؛ أَمكٍري بو عمر 
ِضرا  اُهللايمنهع. 
 
و اه هاحلَ وسنبن ِل عيِض راُهللاي ع نهي ذُنبكَ مهام نواذُب عهودمه ،يتبِم أُرمنه ويتنلُاز 
ِل ِةالفَاِخل نعماِوعةَي ِضراُهللا ي عفَ، نهياِيبعه احِدِل قنِمسِلاملُ اِءمني ،ومَأل ةًفَالَخمِهاِئهو 
وشهمِهاِتو ،الَطَ يثُحبِب وهقَمِهِتلَات. 
 
و احلُا ذَهسنيي دعمليِهو ع نِمو ممِهِراِدص بنأَ عد لُذَخوه وتلواخ عبلَقَ نه مفَ ِهِلقتولُقُي: 
"اللهنِإ م متعتفَفَ ٍنيِح ىلِإ مهرِف مقهقًار ،واجعطَ ملهاِئرِق قداًد ،رِض الوت الةَالو عمنه 
 ."اونلُتقَفَ اينلَع وادع مثُ اونرنصيِل اونعد مهنِإفَ دا؛بأَ

 
و هِد املَةُيفَِلاخلَا ذَهيالع اِسبِر ،يعِشِب فِهِتد لىع مميِهِعِدبت وزمِهِتقَاِدن ،يثُح انتشتر 
 يِفأِلتِب نيِملِّكَتاملُ نِم نييِلداجلَ فلَّكَ هنِإ ىتح، مهوقُس تاجرو مهعدِب ياِسبالع هِدالع يف
 يف ةًصصختم ةًيئَه أَنشأَ لب ؛لكذَِب كتِفي ملو، مِهِهبش حِضدو مليِهع دالر يف ِبتالكُ



 

٥٩٨ 

مِةقَالح الزِةقَاِدن ،وجهلا لَع ِئرطلَأَ اًيسق ليِهع اسم "صاحب الزِةقَاِدن" قُالِحيمه ويلَّكَ لُقت 
نم داهن نع حلَأَ وأَ يِنالديِهِف د. 
 
 .م طشالبو ِةقَاِدنالز ِعبتتِب "ياِداهلَ" هابن فلَّكَ، كِلذَ وقفَ و
 
 مِهوِرهظُِل يِنالد نع نيِناِهداملُو ينِدلِحاملُ تِلقَ يف نمعأَ هنِإ " ":يهِداملَ" يف "يوِدسعاملَ" الَقَ
 "صانا ذي ابن"و "ماين" ِبتكُ نِم رشانت املَّ، ِهِتالفَِخ يف مِهاِتدقَعتم نع معالِِإو ِهاِميأَ يف
 .ِةيِبرالع ىلِإ ِةيِوهلَالفَو ِةيِساِرالفَ نِم همرجتو هريغَو ِعفَّقَاملُ بن اِهللا بدع هلَقَن امم "مرقيون"و
 
و ام صنِلذَ يف فك "يبأَ ابن العوو "اِءج"حمو "اد"ىحيي ِز بنو "اٍدي"ِطميع ِإ بننِم "اٍسي 
املَ" ِباِهذَاملَ يِدأِيتِوانو "ِةي"َالداِنيصوِنرقُاملَ"و "ِةيثُكَفَ، "ِةيِلذَِب رك الزةُقَاِدن، ظَوهتر آراؤمه 
 يِفصِنتِب نيِملِّكَتاملُ نِم حِثالب هِلأَ نِم نييِلداجلَ رمأَ نم لَوأَ يهِداملَ انَكَو، اِسالن يف
 ىلَع نياِهرالب واامقَأَو، مِهِريغَو ينِداِحاجلَ نِم ارنكَذَ نمم ينِدلِحاملُ لىع دالر يف ِبتالكُ
 .هـ.ا "نياِكلشِل قاحلَ واحوضأَفَ ينِدلِحاملُ هبش واالُزأَو، ينِداِنعاملُ
 
أَ وا ماَألةُقَالِجالس ترالسُّهِلن أَ ِماك ِلذَكَ مهلُ انَكَ دقَفَ ِةنك ماِقوف اِسحِم ةٌمن اِفالرِةض 
ِناِطالبِةي ِقوماِهلت... ِلذَ نِموك نِم انَكَ ام اِنلطَالس "كِلم ِإ نِم "اهشأَ اِلرسِدح لَعِهاِئم 
 اهيِسِئرو، يِةيِلاِعمساِإل ِةياِرزلمِل ييِقِقاحلَ سسؤاملُ "احبالص احلص نِب ِنساحلَ" ِةراظَنمِل
 ِةياِئدالِف نِم هيشج رشن نأَ عدبو ،ـه ٤٨٣ امع "ملوتآ" ِةلعقَ لىع ِهيالِئاسِت عدب، يعِلالِف
 والًأَ ليِهِإ لَرسأَفَ م؛اهلُموأَ ونَبينهو، نيِناآلِم ونَالُغتي ادا؛سفَ رِضاَأل يف ونَيثُِعي واانكَ ينالِذ
نم ياِظنراكِرِف هِل يرىلِإ ِهد جِةاد الصانَكَ ولَ اِبو ِرميد حق واِحصب شٍةبه. 
 
ملَّ وا تبيلَن أَه نهاِح صبهو ىو شٍةهوو ى امِتأَرناع؛ قَهرانُلطَالسُّ ر "ِلماهك ش" ردعه 
 يف "احبالص" دنجاستفَ، "وتملُأَ" هتلعقَ راصحفَ هـ ٤٨٥ امع اًيشج هلَ لَرسأَفَ ؛اِلتالِقِب
، "اهش ِكِلم" يِشجِب ةَميِزاهلَ حلقأَ امِم ِهِتجدنِل به ِهوِردِب يالِذ "يِلع يبأَ ارهددِب" ينزِوقَ



 

٥٩٩ 

ومِلذَ عمل ك يتفقَّو "ِلمك نِم "اهش موِج ِةلَاصِض ِهاِدهد اذَه ِناِطالب؛ي لب راح يجهز 
حأُ الٍتملقَِل ىخراِءض ىلَع ِناِطالباملَ نَّأَ الِإ، ِةيوت الَح دونه وونَد اِلإكم رِباحلَ ِهِذه. 
 
و بعدوِت م "ِلمهاك ش"؛ تىل وابنانُلطَ السُّه "اِربأَ نِم انَكَفَ ،ةَلطَ السُّ"ارتيهأَ منأَ ِهاِلعم 
 كرالِف ونَلُحِمي مهو وِدناجلُ وِففُص نيب ونَسندي واانكَ ينالِذ الِءؤه نِم هيشج رهطَ
اِحلوقد ِناِطالبقَفَ ؛يلَّكُ لَت ثَ نمبت ليِهع هتاالنِت ةُمِل اِبسِناِطلبوأَ، ِةي حىت نم حتام 
ولَحه الشبثُ، هم هاجم ِناِطالبلِّكُ يف ةَي ِخ نِم واذُأُِخفَ اٍنكَممِهاِمي وممِهلاِزن ،يف والُِتقُو 
ماٍنيد عام ،ملو ِم تفِليالِإ منه مل نم يفعر ،وغَلَب عدِم ىتلَالقَ دالثُثَ منهِةائَم وفناًي. 
 
و مل يِلذَ ِبِفكتكل ِإ؛ بنِلنَِذ أَه أَاِسلن ن يلُقتم أَوهينفُِقا ثَمأَم؛ فَوهذَخالن اسي تتبونَع 
ِناِطالبةَيو يلُقتونهم، حأَنَّى أَت حقَ فُداِءهِعاِف الشِةيو ،امسِماِسالقَ يبأَ" هم سعودبن م حٍدم 
ى ادرا فُيه ِفةَيِناِط البقحيِر وانَريا النيه ِفدوِقي، ويداِدخ اَألرحِف يانَ كَ"ينِدجاخلَ
وجماٍتاعح ،ى أَتنأَه وعِلز عِهاِلمأُ وميِماِلقَ يف اَألِهاِئراِب التِةعِب له تِعبُّتِناِط البِةيتِكالفَ و 
ن  ِمِهاِبصح أَعا مهرب دٍةيلَِح ِبلكذَ وةَائَمالِث الثَّباِرقَا ي م"اويلج" ريِم م اَألكتفَم؛ فَِهِب
ِلاِخدوِففُ صِناِط البِةي؛ حتطَى استأَاع ظفَن يرِ م ويلَقتمه. 
 
 رمأَفَ، ِهالِدِب يف ةَيِناِطالب عبتتي نأَِب ليِهع ريِشي ادغدب يف ياِسبالع ِةيفَِلاخلَ ىلِإ لَرسأَ هنِإ مثُ
 .كِلذَ ميِهِف نظُي نم لِّكُ ىلَع بِضالقَِب

 
ِلذَ يف وك ولُقُي وِزاجلَ ابناملُ[ يف يِمظَنت[: "ـملَو يتأَ اسرجحنأَ د شفَيأَ يف عالئَِل ٍدح 
 ".ِبذهاملَ كِلذَ ىلِإ هيلُم نيظَ
 
وتعنَاو ميِهِخأَ ع انُلطَالس "سيف "رنج محارِةب ِناِطالبِةي القَواِءض مليِهع. 
 



 

٦٠٠ 

و غَ هـ، أ٥٢١َ اِميف عانُلطَالسُّ ار "سرنج"لَ عِناِطى البيف قَِةي قَفَ ؛"وتملَُآ" ِةلعلَت 
 .اًلفَأَ رشع يثناِإل بِراقَي ام منهِم
 
يف و أَ، هـ ٤٥٦ اِمعلَرس انُلطَالس "سأَ "رنجحد أُمِماَأل ،ِهاِئرقَ" ريقج" ىلَع أِسر يٍشج 
 مِ لَعفَو، يِهدي ليِهع عقَو ام ىبسو اهناِكسم قحرأَو اليهع ارغَأَفَ "يثَيِثرطُ" ِةلعقَ ىلِإ ٍريِبكَ
 .اًماِلس ادع مثُ، ةَيمِظالع يلَاِعفَاَأل
 
أَ وا يف ماِنلطَ السُّهِدع "محمدالس وِقلجي"، يالِذو ِرعِغِب فِهِتري يِنالدِةي ِجويف ِهاِده 
اِهللا يِلِبس ،ويف يِهاِنفَت املَ شِرنِبذه السني ،القَواِءض يِنِد لىع اِفالرِةض كِرالِف و ِناِطالبي ،
 الِإ اِهللا ينِد اوهعلُيو نيِمسِلاملُ الدِب مسلَت نأَ نمِكي ال هنأَ ةَلطَالس ليِهوت نذُم كدرأَ دقَفَ
 ا اميالِق ليِهع بِجي يالِت اِلعماَأل مهأَ نِم نَّأَو، مِهِلاِقعم دِمهو ِةيِناِطالب ىلَع الًوأَ اِءضالقَِب
هالقَ واُءض أَ نِم انَكَفَ ،مليِهعهأَ مقَ اليت ِهاِلعمام ِإ ا؛الُرسه ةًملَح ِرسكَعِقِب ةًييِريِماَأل ِةاد 
 ِناِسحاملَ يبأَ" ِهيِرِزو لىع بِضالقَِب امقَ مثُ، ةَيِناِطالب "تيكِرت" ِةلعقَ ِةراصحمِل "نقرس آق"
 وِطقُس ِريأِخت يف ببست يالِذ مراَأل، مهلُ عمالدو ونَالع ِهِميقِدتو، ِةيِناِطالب عم ِهِئاطُوتِل "ياآلِب
 امقَو، "انهبصأَ" اِبب لىع مهبلَص مثُ مهلَتقَفَ ِهاِنعوأَ نِم ةًعربأَو هباقَعفَ ؛"انهبصأَ" ِةلعقَ
 اهِب ثُركَ نأَ عدب ٍريِبكَ يٍشج أِسر ىلَع اليهِإ ارس يثُح ؛ِهفِسنِب "انَهصبأَ" ِةلعقَ ِةراصحمِب
 هاعتبأَ لُرِسي انَكَ يالِذ "اٍشطَّع بن محدأَ" ِةيِناِطالب يمِعز مهياِعد نَّأَ ىتح ،ِةيِناِطالب ىذَأَ
 وِسفُالن لكِت نيلِِّحستم الَمواَأل بنهيو، اَءيبِراَأل لَقتيفَ اِسالن لىع يِقِرالطَّ طِعقَِل انهِم
اَألومِهيِنِدِب اِلمو ،حأَ ىتنمه جوالُع القُ لىعاملُ ىراِوجلَ ِةره أَ ومالك اِسالن الضاِئريالِت ب 
جبىت نأَ لَاِبقَم وافُّكُي أبسمه عانه. 
 
 ىلِإ ِجلئُوا ؛اِرصاِحل اَءثنأَو، ٍرشهأَ ِةعربأَ ِةدملُ ِةلعالقَ ِهِذه يف "دمحم" انُلطَالس مهراصحفَ
 نِم "دمحم" اِنلطَالس ِفوِقم ولَح ِهبالشو ِةلَلبالب ةَارثَِإ االِهلِخ نِم ونَرومي ٍةيثَِبخ ٍةيلَِح
 ونَعدي نم فوِقم وه امكَ امامتو، ينِداِهجاملُ نِم ومالي مهالُح وه امكَ امامتَ ...مِهلاتِق
 وٍمقَ يف ٍةيِولتم ٍةيقَِرطَِب موُفتستي نيِمسِلاملُ اِءهقَفُِل والُرسأَفَ ؛اِتياِئضالفَ ِخاِيشم نِم لمالِع



 

٦٠١ 

ؤِمياِهللاِب ونَن ِكوِهاِبت ورِهوِلس وِراآلِخ وِمالي ،نلِكو ياِإل يف ونَفُاِلخ؛اِمم له يجِل وزاِنلطَلس 
مهادمِهِتن وموادمِهِتع ،نأَو يطَ لَقباعتمه ،ويحرس؟ىذَأَ لِّكُ نِم مه 
 
كَ وتاد فَ نأَ عِلالِفِب ةُيلَاِحل ِهِذهترِلكَ قِمسِلاملُ ةَمني ،وتغيوِقاملَ رِل فاِحلص ِناِطالبِح ِةيني 
 .فقَّوت عضالب نلِك ..كِلذَ اِزوجِب اِءهقَالفُ ركثَأَ مهابجأَ

 
لِك ون انَلطَالس حممِحِب اًدِهِتكم ِهقِهِفو ؛ِهِتنكَِحو جمقَالفُ عاَءه ودعِل ماهلماظَنفَ ؛ِةرانتصر 
ريِهِقالفَ أي ِعاِفالشاحلَ يبأَ" ينس ِلعنِب ي بِدع الرِنمح السأَ يالِذ "ايننقَمِب ىفتووِبج 
 يعِطستي يالِذ اِمماِإل يف مِهأِيرِل ِنيتادهالشِب ظُفُّلَالت مهعنفَي ال مُأَو، مِهاِئمِد فِكسو ماِهلتِق
 ِةالَاحلَ هِذه يف مهلُ هتاعطَ ونُكُتو، اُهللا مرح ام مهلَ لُِّحيو، اُهللا لَّحأَ ام مليِهع مريح نأَ
حسيِهِف مِهاِدقَاعِت ب اِجوفَ ؛ةًبتبِد احماؤمه َاذ الساِإلِب ِبباِعمج. 
 
و حلَاو بِلذَ عدك انُلطَالس "نأَ "دحمم قَ طَسِقيوتملُآ" ةَلع" ،واحلَ" لَاِتقَيسن بن الصاِحب" 
 اِرصِح اَءثنأَ هـ ٥١١ امع تهافَو ةَيِناملَ نَّأَ الِإ، ٍةرم نِم ركثَأَ ايهِف اًنصحتم انَكَ يالِذ
ِقِب ِهيِشجيأَ" ِةادننيِكشت" يالِتو دام مِح ةَدصاراه ام اِرقَيب الست سنفَ ؛اٍتواِئالقَ اضطرد 
 .اِبحاالنِس ىلِإ ِهنِدج غِطض عدبو، "نيِكشتنأَ"
 
و بعداِنلطَ السُّاِةفَ و "دحمم"؛ تلَّسِمةَلطَ السُّم ِهعِدن بابن ه "مودحم"، يالِذو ولَاص 
 ِةغبالرو نييِناِطالب ِةضاِفالر اِلتِقو ِةقَحالم يف ِجنهاملَو ماهلَ فسن لُحيِم انَكَو، ِهِداِلو ةَاسيِس
 امع ِهِدي يف تطَقَس ىتح "ملوتآ" ةَلعقَ راصحفَ م؛اهذَأَو مِهجِسِر نِم الِدالِب ِريطِهت يف

 .هـ ٥٢٥ امع ِهاِتفَو عدب اوهعرِجستي نأَ وااعطَاست مهنِكلَو، هـ ٥٢٤
 
ِمانَكَ و الِواِمكَّن ح اِتاليذَ آنِماَأل اكري "عاسب"اِح صب "يالر"، ِغ نِم انَكَواِنلم 
اِنلطَالس "حممود" ،ِم انَكَواملُ نِداِهجِصخِلاملُ ينفَ ؛نيطَاستنأَ اع فِتيِب كِناِطالبالِذ ِةيين 
 راصح هنأَ امكَ، يالرِب مِهوِسؤر نِم ةًارنم ىنب هنأَ ىتح رياِثكَ لقًاخ منهِم لَتقَفَ ؛هندِع
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مجادقَ دملوتآ" ةَلع" ،وطَاستنأَ اع يقَ لَدخقُ نِم ةًريرفَذَقَفَ، ماهِب اهاِرالن أَوحرلَّكَ ق نم 
 .اِنبيالصو اِءسالنو اِلجالر نِم ايهِف
 
ِلانَكَ و ِةولَلد "وِرالغِلذَكَ "ِةيك وِقمف اِزحِت مجاه اِفالرِةض ِناِطالبِةي،ِلن ذَِم وكم ا حلَص 

هـ ِح٥٩٧ اِميف ع نيس ِش" ارهابيِن الدِهقَ" ىلِإ "يُّوِر الغحملَ "انستاصِتراه وِف نمايه 
 ِةلَاِتقَاملُ تِلقَِب رمأَ ؛ةٌيِناِطب ةُييِلاِعإمس اههلَأَ نَّأَِب هلَ رذُِك ٍةرِيقَِب ِهيِقِرطَ يف رم نيِحو، ِةيِناِطالب نِم
وِيبس الناِءس ،ِبو اَألةًميِنغَ اِلمو ،وخرالقَ بةَري وجلَعاه اِوخةًي لىع عوِشراه ،وولَاص 
سريىلِإ ه "ادكنب" ،ِهونِم ي مِند ِناِطالبفَ ِةينلَز عاليه وحاصراه. 
 
ِح وأَ نيليِهِإ لَرس اِحصِهقَ" بانست" ِناِطالبىلِإ ي غور" ِكِلم" أَ ليِهِإ وشكُيخِش" اههاب 
يِنالد" وولُقُي: "بينان عفَ هديالِذ ام بِم ادان حىت تاِصحر ي؟ِدلَب " ومِلذَ عك شدد 
 مهنمأَفَ، واجخريِل انَماَأل وابلَطَ مهوفُخ داشت املَفَ ؛ِةينِداملَ لىع ارصاِحل "يِنالد ابهِش"
أَوخرجِم مهِداملَ نِةين ،وىولَاست عاليه قَأَوِف امايه الةَالص وشاِئعسالِماِإل ر. 
 
ِلذَكََ وِل انَ كَكاخلَ" ِةولَلدزِماِروِةي" وِقمف اِزحِت مجاه ِناِطالبِةي ،ِلذَ نِموك ام حيف لَص 
ِح ،هـ ٦٢٤ اِمعني ظُعم شر ِناِطالبِةي وتعىد ضررمه ،حأَ ىتنقَ مهاِمأَ والُتِم رين أُماِءر 
"الِلج ابِن "يِنالد "خاِروزم فَ، "اهشسِب ارنِم مِهالِدِب نِم ِهِرسكَع حىلِإ "ملوتآ" وِدد 
 قراستو، ميِراحلَ ىبسو ماهلُموأَ مِنغَو اههلَأَ لَتقَفَ يعاِمج اهبرخفَ ،اناسرخب "وكيكُرِدكَ"
 .ةَيمِظالع الَعماَأل مِ لَِمعو الَجالر لَتقَو، والداَأل
 
أَ وا موِقمف "صالحِم"ويبيُّ اَأليِن الد ناِف الر؛ِةض 
 
ت رماليت ع، وةَيعِنم املَهتولَ دطَسقَ أَيثُم، حليِها عاهقسأَ وِفواِق املَدشن أَ ِمانَكَفَ
 مهعم والٍتص مهلُ انَكَ مهريغَو ِةقَالِجالس نِم اَءرماُألو هبلَقَ ةَادالقَ نَّأَ عم بل،ن قَيالً ِمِوطَ
وجالٍتو ،كَوتان هناك مواجهات وحروب تلٌقَو وسيب ،لِكون الضراليت اِتب قَّلَتنِم اوه 
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"الِحص كَ "يِنالدأَ تانشد لىع م؛ِهوِسفُن فَ يثُحقر جمعمه ،وهدم صرحريِبالكَ مه ،
قَوىض الِكامِتِب مِهالِمحأَ لِّكُ ىلَع ٍةولَد مِس اِتذَ ٍةلَِّقستيٍةاد ،ونشر مذهب السِةن بنأَ عد 
 هحدو اِهللا ضِلفَِب مهنلِكو، هالَياغِتو هتلَقَ ارارِم لوااوح لكذَِلو، داِئالس وه فِضالر ينِد انَكَ
 .مِهالِتاوحم لِّكُ يف والُِشفَ
 
مما قَانَكَ و ِه ِبام "صالحِت"يِن الد جاهاِف الرِةضع كَا ذَلى مرناِبا سقًا، وبعدم حالِتاو 
 اِطسقَِإل نِجفراِإلِب الَصاالت والُاوح ينالِذو، صرِم يف ليِهع ينِرآِمتاملُ لَقَاعت ؛ِةيدِد العِهاِلياغِت
 مهانعيأَو مهوسؤر لَتقَ مِهمِرأَ يف اَءهقَالفُ ىفتاست نأَ عدبو، دااِحو دااِحو مهررقَفَ، صرِم
أَ ونَدمِهاِعتب ِغومِهاِنلم ،وحاصقَ رِم" ةَلعاٍفصي" ِضاِفالرِةي بعد محاغِت مِهِتلَاوالَيِح هني 
 اِتيقَِننجاِمل اليهع بصنو اهراصحو، هـ ٥٧٢ امع مهتلعقَ دصقَفَ، بلَحِل رااِصحم انَكَ
 عدب الِإ مكهتري ملو، مهابودو ماهلُموأَ مِنغَو، اًسرأَو تالًقَ اههلَأَ عوسأَو، اهبرخو اهقَحرأَفَ
 .يااِسقَ اًرسد مهنقَّلَو مهبدأَ نأَ

 
ثَ املَّ وار ليِهع اِفالرنِم ةُض نِدج الساملُ اِنودِضِعمتِل نيوِتم مغَ ،ِةالفَاِخل ِنِمؤتاضملَ بِهِلقت 
 وامِلع املَفَ م،ِهِمرحم وِهوالِدأَاهلم ومولى أَا عهقَحرأَ فَِةورنصاملَ ِبِةوفَعرم املَِهِتلَّ ِحمللَرسأَ
 الحص" وخأَ ىضقَ ىتح تلُالقَ ميِهِف لَّظَو، يفالس مليِهع ىجرأَفَ ينِردِبم والَّو كِلذَِب
يِنالد" "انتور اهش" يف همِرآِخ لىع اِجل" ِةقَنِطمِةيز." 
 
أَ وا موِقمفابِن" سالِم اِإليِخ شيِم تِج ِو"ةَيِهاِدهاِف للرانَد كَقَ فَِةضاِض وا يف م؛ِنيفَوِقح 
 
 
 كشِفِو، مِهاِتيفِركُو مِهِعدِب لىع دللر يلِمالِع يِفأِلالت ِباِنج يف زرب :لُو اَألفوِقاملَ
ِةيقَِقح الرِضاِفو وبأَ اِنيماِهلحو وكِمح ِككَ ميِهِف رِعالشِم" اِبتنهاج السِةن النِوبِةي" ِهِريغو. 
 
وِقاملَ وياِن الثَّف: برِق يف زِهاِلت العِلمِح مهلُ يفَ نيِق نِم غَرِل ِهاِلتلتاِرت اأِدتِل مهلُ يبمشمِهِتكَار 
وتمِهِفالُح مع التِض اِرتِمسِلاملُ دني. 



 

٦٠٤ 

 
أَ وِلاملَا مفَّظَ املُكقَفَ ؛"زطُقُ" رلَاتيف مه اِمالش بانِت عدِمسِلاملُ اِرصني ىلَع التيف اِرت وِةقع 
"ِنيع اأَ هلم انَكَ دقَفَ، "الوتجيض دِبكَ وريف ري محارِةب وماقَعِةب اِفالرقَ حيثُ، ِةضروار 

 اِلموأَ لىع موهعانصو ارتالت واؤالَم ينالِذ ِةضاِفالرو ىارصالن نِم ِةنواخلَ نِم امقَاالنِت
 .ِةامالع تِلقَو نيِمسِلاملُ
 
 ِةضاِف الراِتانيِخ وِماِئردا، جلَ ِجِلجماملُ، وِلجم املُيِخياِرالت اِضعرا االسِتذَ هعدب ن وذَِإ
نِطستأَيع خلُن نىل ِع ِإصأُِةد وٍرمِه مٍةمكَ وميأِتا ي: 

 
  اِهللااِمقَىل موا ِإاؤسأَوا وكُشرد أَم قَهن أَد ِجيِةضاِف الرِداِئقَ يف عثُاِحالب وراِظن ال:أوالً
تعاَألِداِحاىل الو ِدح. 

 
ِلذَ نِموك صفَواَهللا مه تاحلَ اِتفَِصِب اىلعِثاِدو وكَ قِصالنِهوِللُح تاىلع -حاشِب - اهعِضب 
 .اِهللا وِند نِم موهدبع ينالِذو، مِهاالِتجِرو ِةمِئاَأل اِدجسأَ

 
اذَكَو شلَوا اِإلكُرهاِح الوالِع ِبداملُ ِةاِدبستِهللا ِةقَّح تاىلع وحدغَ ههنِم، ري ذٍرن و داٍءع 
وقَتالِعِب ٍبربِئلَأل ِةادالِذ ِةمين اعتبرموه قَمِسدني وموِمعصني. 
 
مل و اَأل فِقيىلِإ مر احلَ اذَهد لب نسوا بالِتاِتفَالص ي يِصتِبف ا اُهللاهت كَ، اىلعزِقالر 
ِبلِمالِعو يِبالغو نِل ذَحوهلَك ِئ اَألالِءؤلمفَ ،ِةم ياِإلِب وافُكتاِهللا اِمقَملَ ِةاَءس تِب اىلعالروِببِةي 
وِهلُاُألوفَ ِةيسب؛ح لب تعِلذَ ىدِن كسبتمه ِقالننِبَأل ةَيصاِهللا اِءي تاىلع وخِح ةًاصينام 
جلُعيِف موه اِمقَم يِلفِضالت قَاملُوِئَأل نِةاراملَ مِهِتموِمعصفَ، نينسأَ وابافًاوص وماِقنِئَأل بمِهِتم 
فُتوق ماِقنب ومزااي هنِباَأل الِءؤاِءي املُوِلرسني ،حأَ ىتنمه ادنَّأَ واع هاملُ الِءؤِلرسكَ نيواان 
 .ونَومعصم مهنأَ ونَمزعي ينالِذ ِةمِئَألِل ِةاليالِو ةَيدقَع :ِهِب واثُِعب امِم
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و مغَ عياِتاب أَ ماِتلُالظُّ ِهِذهِل واافُضمقَعتمِهاِتد قَ ةَيلَِذالرم ِبولَهرآِن القُيِفحِرت ،ساًءو 
 ،ِةنالسو اِبتلِكِل ةَقَّاحلَ ةيِعرِجاملَ والُجعي مل اذَه ىلَع مهو، رِحالشو ىعناملَِب مأَ اللفِظِب انَكَأَ
 وافُكتي ملَفَ، مِهِداِئقَعِل حياِرص صان يِهِف وادِجي مل مهنأَ اِسسأَ لىع اِبتالِكِب وانعطَ مهنَأل
 .ومالي نهِم ودوجم وه امِب

 
طَ اذَكَوعالسُّوا ِبنِةنالن ِوبِئأَِب مِهعِنطَ الِلِخ نِم ِةيهِلأَ ِةم السِر نِم ِةنووأَ، يِثِداحلَ اِتاي 
 داِئقَع اِبحصأَ ٍةقَاِدنز ٍةاورِب ،يِتالب هِلأَ ِةمِئأَ ىلَع باِذكَ اوهعضو اٍتيرِوم مِهخِذأَ
مٍةفَِرنح وال ٍةلَاِطب تؤلَهقَِل مهِر وِلبومِهاِتاي اِهنيك نع مِهعِفض وجمِهِتالَه. 
 
 و ةًاحيِن ِنيساحلُ لىع نياِكبتاملُو ِهِتترع ةَصرنو يِتالب آِل ةَبحم يِعدم ةَضاِفالر نَِّإ :ثانياً
 تِلقَ ِبامن قَم م هاَءدالع يِتالب هلَأَ واباصن باِصون مهنأَِب ِةنالس هلَأَ ونَمِهتي ينالِذو، طماًلَ
 كِلذَا، ومنه ع اُهللايِض رةَياِوعم ِلوهملِّسي ونس احلَونَلُقتوا يادن كَ أَعِدن ب ِمسِنياحلُ
 .مِهِبت كُاِتهمأُم وِهِعاِجر موِلص يف أُتاِبثَ

 
 ِهِتيعِش لىع ِهاِئعد يف المالس ليِهع نيساحلُ اِمماِإل قولُ يِدِفلمِل ]اِدرشاِإل[ اِبتِك يف اَءج دقَفَ
 ،اِءبالد ِةريطَكَ انِتيعب ىلِإ معتسرأَ مكُنلِك" :]اِججاالحِت[اِبتِك يف اَءجو، فًاآِن اهرنكَذَ يالِذ
وتمهافُِتكَ افَتهثُ ،ِشارالفَ تم قَنضتمِسفَهاً ا،وه عداًوب حقاًوطَِل سيِتاِغو اُأل ِهِذهِةم، وِقبِةي 
 ىلَع اِهللا ةُعنلَ الأَ ا،نونلُقتتو ا،نع ونَلُاذَختت الِءؤه منتأَ مثُ ،اِبتالِك ونبذِة ،اِبحزاَأل
 ".نيِماِلالظَّ
 
و يلِّعق السيد "حساملُ نيِووسي" بعد هِنيات الروايبقولِه ِنيت: "وِهِذه النصوص تبيلَ نن انم 
لَةُ مهقَت يِقِقاحلَ ِنياحلُسِإ ،ونَينِش مهأَ ،ِةوفَالكُ هِلأَ ةُُيعأَ :يجدنِلفَ ا،ادلُ ااذَممحهلَأَ ن 
السِةن موِلسؤةَي ماحلُ ِلقت؟ِنيس.!" 
 
و ولُقُي السيد "اَأل نحِسمِك يف "منيأَ[ اِبتانُعي الشِةيع[: "بعاحلُ ايسالِع هِلأَ نِم نياِقر 
 ".وهلُتقَو م،ِهاِقعنأَ يف هتيعبو ،ليِهع واجرخو ،ِهِب واردغَ لفاً،أَ ونَشرِع
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و ِك يف اَءجاالحِت[ اِبتاِإل الَقَ" :]اِججمام "زين ِداِبالعين" ليِهع ِةوفَالكُ هِلَأل ،الِمالس: 
)له علَتأَ ونَمكَ مكُنتيبأَ ىلِإ مبت وخدعتموه عطَأَويتممكُِسنفُأَ نِم وه العهد يثَاِملوثُ اقم 
 ولُقُي وهو ،ِهآِلو ليِهع اُهللا ىلَّص اِهللا وِلسر ىلِإ ونَرنظُت ٍنيع يأَِب ..وهملتذَخو وهملتاتقَ
 )".يِتمأُ نِم مستلَفَ ،يِترمح مكتهانتو يِتعتر ملتاتقَ :مكُلَ

 
أَالَقَ و ا عيضنَِّإ: منهه الِءؤونَبكُ يع ا فَلينن قَما غَتلَنريم؟ه 
 
ويف ِكاَءج االحِت[ اِبتأَ]اِجج ا عاِطفَ"ن يضالصُّةَم ىغر"ع ليها السالميف خ هلا يف ٍةطب 
 :ِةوفَ الكُهِلأَ

 
"ِةوفَ الكُهلَا أَيهلَا أَ، يدِر الغكِراملَ واخلُ وِإالِءي ،هلُا أَنيِت البابت كُ ِبا اُهللاالنم، وم الكُابت
ا مكَ.. ـهباا ننالَموأَالالً وا حنالَتم ِقيتأَرا وونمبتذَّكَا وونمرتفَّكَفَ.. ناسا حنالَء بلَعجا؛ فَنِب
 ةَوا اللعنرِظانتم فَتبا لكُ.. يِت البهلُا أَناِئمن ِد ِمرقطُم تكُوفُيس، ومِساَألا ِبندم جلتتقَ
وذَالعقَ نَّأَكَ فَابمكُ ِبلَّد ح..يِذ ويقب كُعضم بأسعٍض بو ،خلُتونَديِمِل اَألاِبذَ يف العي وم 
 وِلسرِلم أترم قَ، كَِةوفَ الكُهلَا أَم ياً لكُبت. نياِملى الظَّلَ ع اِهللاةُعنال لَا، أَونملمت مبا ظَِةاميالِق
 ِهِتترع ويِهِنبي، ودج وباِليب طَن أَ ِبيِل عيِهِخأَم ِبرتد غَمم، ثُكُبلَ قَآلِه وليِه عى اُهللالَّ صاِهللا
 .نيِبيالطَّ
 
 :الَقَفَ ،راًِخفت مِةوفَ الكُهِل أَدحا أَليه عدرفَ
 

نقَحن تلنِلا عابِنياً وِل عِب***  يسنِد ِهوٍفيٍةيِر واِحم 
و سا ِنبيناَءسمهس رٍكيب ت *** وطَنحنفَاه اِحطَيُّ ِنأَم 
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 ِمماُأل اِلحوأَِب اِضعتاإلو ِركُّفَالتِب ِراآلِم اىلعت اِهللا مِرَأل اِلثَاالمِت ِمسِلاملُ لىع يِغنبي :ثَاِلثاً
والعوِرص فَ، ِةفَاِلالسنِم ذَأخانه الدروس الِعوبر.. } نَ وورةً الَ يراٍم مونَ ِفي كُلِّ عنفْتي مهأَن

 ].١٢٦:التوبة[ }أَو مرتيِن ثُم الَ يتوبونَ والَ هم يذَّكَّرونَ
 
و ورال" :ِرثَاَأل يف د يؤِماملُ غُلديف ن حٍرج مرِنيت" ،دقَو مت ِبرنا ناِئتجأَ وضرارا ذَ ه
قِرالتيبم ع اِفالرِةض يثُح تتلَّج ِخ النيانتِهللا مه ِلورِهوِلس ِلوِنؤِملمفَ، نيفَّالكُ واالَوار 
أَواَءعد يِنالد ،طَوالِدالِب يف واغ كثَأَوِف وارالفَ ايهسأَفَ ،ادوجتب مواالتمه ِر ِهِذهدتمه نع 
يِنالد وموقَرمه مِرأَ نع رب املَالعني ،واِهنفَِب يكأُِب مِهعِنطَ اِدسمِنؤِماملُ اِتهني ،ِبوخٍةاص 
نم بأَراه وكَّزاُهللا ااه طِعقَ ةًئَِربتِك يف ةًيِهاِبت يِزِزالع. 
 
و قَملا تدولُقُ أَمم نا؛به 
 
 رم لىع رٍبح لِّكُ يفو، ىارصالن و وِدهالي نِم ِرافَّالكُ دِض ونَمسِلاملُ هاجوت املَّكُ هنِإ
يِخاِرالت ،وحيف ىت صِرعِراِضاحلَ ان ِجند اِفالرةَض يتِل ونَلُلَّسىلِإ اذًاو مفِرالكُ ِرسكَع ،
ويمدونِب مهأَ يِعِمجاِإل اِعنومداملُ اِتادتفِّومليِهِإ ِةر ِرسكَعاي وعلُماِتوماًي ،وفَياملَ ونَلُضوأَ وت 
 اَءعدأَ ونَلُاِتقَي ال مهو، اليالع دالي مهلُ ونَكُتو ونَمسِلاملُ رِصنتي نأَ ىلَِع فِرالكُ ارصانِت
 امِإ مهونلُاِتقَي مُأَ ونَريظِه واانكَ اليت االِتاحلَ يف ىتح هنأَو ،نييصِلاَأل اِرفَّالكُ نِم سالِماِإل
 يف كِلذَ و ،ونَكُرحتي ِةقيالت اِبب منو، مهكُرحت يالِت يِه ٍةينس ٍةاديِق حتت واونكُي نأَ
االٍتح اِدنٍةر. 
 
 يِرِز الوع ملَصا حمكَ مِهاِحلصمو ميِهاِضرأَِب و، مِ اِرفَّالكُ اِرهتاسِتو دٍرغَ ِةالَح يف وأَ
، ِهِحاِلصمِبو ِهِب نييـِليبالص ارهتاسِت ىأَر املَّ نيينـالس ِةقَاِشمالدِب دنجاست نيِح "ِلفضاَأل"
بقَ نأَ عدلَّكُ مهلُ ِمد التنمِكاملُ الِتازِةن ،لَطَونِم ب ِف ِهِرسكَعايم االنِض عدباَءو تِق حتيِةاد 
 ".ابكتأَ اينِكغِتطَ"
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كَ وما حلَصم ِةيفَِل اخلَعالع يِدبي "ملا "داِضالع اجِت ىأَريالِف احِهالِدِبِل نِجر وِشخي ىلَع 
 ورعش لَرسأَ هنأَ ِةجردِل يثُِغستيو، ِهِب دنِجستي "ينالد وِرن" ىلِإ لَرسأَفَ ِهاِئسِنو ِهصِرقَ
 ".نِجرالِف نِم نهذَنِقتِل كِب ثنِغستي يصِرقَ نِم ياِئسِن ورعش ِهِذه" :الًاِئقَ ِهاِئسِن

 
 وِده الين ِماِرفَّ الكُنيِباِرحلى املُ عةٌبلَال غَ وصر ننيِمسِللم ِلونَكُن ي أَنمِك ال يهنِإ :راِبعاً
والنصى ِإارال بالقَعد اِءضلَ عى من دونم ِمهن العاملُالِءم رتدين، وىلَع مِهأِسر اِفالرةُض 
تكَ ،اماًمما رصدلن اِرا التكَيخ نَّ أَيفب الِذِسقِد املَيت ِبطَقَي س ِدي يِبِلالصيِبني معاوِةن 
اِفالرِةضالع يِدبينمل ي ستد ِإعلَال عِدى ي "الِحصيِن الد"م ،نَّ أَع "نوريِن الدم وداًحم" 
 صر النونَكُن ياىل أَع ت اِهللاردن قَلِك، و"ين الدالِحص"ن  ِمنيييِبِلى الصلَ عدش أَانَكَ
وحِرتيرِسقِد املَيِت بلَ عِدى ي "الِحصيِن الد"، لِكون متى؟ بأَعد ن حارباِف الرةَض 
العيِدبيِع ِلنِةدس ناٍتوقَ، وضى عِهِتولَلى دم تما وطَسقَأَامثُاه ،مب ذَعد لكفَ تغَر 
م ِهِتبض قَحت تاٍتون سلَّظَي  الِذِسقِداملَ يت بادعاستم، وليِه عصر النه لَمى تت حنيييِبِللصِل
 .ضاِفو الرِةاني اِخلهلَ أَِببسِب

 
 ...داب أَنه علُافُغ التبِج ال ييخاِرا التن لَهمدقَ ياًد ِجمِه مرسا دذَهفَ

 
 ِرافَّ الكُع ميندرت املُاِرفَّ الكُاِلت ِقعدال ب ِإنييصِل اَألاِرفَّى الكُلَ ع،طّ قَصرا نن لَونَكُن يلَ
 ِةيرِز جِريطِه تعدب ال ِإينِداِش الرهِدت يف عمي ت الِتةُيسالِم اِإلاتوحتا الفُم، ونييصِلاَأل
العن املُ ِمِبررتدينِلذَِل، وأَك بغم ضبِغا يضهاِف الرةُضه و "صالحفَ"يِن الد ،هونَيقُِطم ي 
 !!.هونيقُِطال ي ووتاملَ
 

 ٍةيدِقعِب قلِّعتم ِةراآلِخ يف اِسلنِل اِةجالن اسسأَ نَّأَ ِةيمِلالس ِةطرالِف يِوذَِل ومعلُم :خاِمساً
ِحصٍةيح ِلسِم ٍةيمن رِكالش الِبوكَفَ، ِعديف مِكين قِرالتيب بني ِقعاحلَ ِةيدق و ِقعِةيد 
اِفالركَذَ يالِت ِةضرنآنفًا؟ ااه 
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م هالالت ضِهت ِبازا امت معِضبا ِبذنخو أَ لٍَةيدِقعليا ِبمم عنه ِمبرقَت ييفم كَليكُ عاِهللاِبفَ
فِركُوياتم لكُهالِكا يف اهلَناخلُ واِنسريِن الدفَ.. يالدينِلاَء ج نالِعاِةج ِباِدب ا أَماَردبُّ ر 
 ٍةيحِح صٍةيدِقى علَ عٍةيبِن ماٍتمدقَ موِند ِبةُيِوخر اُألاةُج النلُحص تيفكَ، فَاِدبالِع
ِلس؟..ٍةيم. 
 
 .اهجاِئتن اِدسفَِل يدؤي اهادسفَو، اهجاِئتن ةَحِص ملِزستت اِتمدقَاملُ ةُحِص :الُقَي امكَفَ
 
لَ وو ادعى مأٍَعد نهلَونَقُواِفم م املُاِدقَ االعِتصِلا يف أَن ني ِمجفَ اِهللاِبذَن ع ا ِعذَهندم ه
 ؛ٍذينِئِح
 
 .ِةنالس هِلأَ عم مهافَاستضع الَح ا ونَينِدي يالِت ِةقي التِةيدِق عاِبن بِم امِإ

 
 واجخريفَ يِمِقستاملُ اِطرالصو قاحلَ ِبذهم ىلَع انعم يِدقَالع اِقفَاالت اذَهِب ونَونكُي وأَ
 يعارِجت لب، باارقَت اذَه ثلُِم ىمسي الفَ اذَه ىلَعو، مِهالالِتضو ِةضاِفالر صِفو نِم ٍذِئينِح
وعةًود ِإونِم ةًابمنه للحنيِباملُ ق. 
 
و قَملا تدولُقُ أَم: 
 
، ِضاِفوالر نيب و ِةنالس هِلأَ نيب يكِرِفو يِدقَع ٍبارقَت ىدنأَ اكنه ونَكُي نأَ نمِكي ال هنِإ
دقَو أَراين ِتنةَيجقَ التِبارم عاِف الرِةضع ربالِلِخ نِم يِخاِر الت اِءفَلَاخلُ يِبقِرت العاِسبيني 
 الِلِخ نِمو، يوِسالطُّ يِنالد ِريِصنو يِملقَالع ابنكَ ؛ةًادقَو اَءرزو مهلُ مِهعِلجو ِةضاِفلرِل
مصاهكَ مِهِتركَذَ امارن مع مأُ ِلاِجراملَ مفَ ...وِنأمنِم انَكَ ام اذَه قَالتنأَ الِإ ِبار عاد 
، اهشالِئأَ ىلَع ٍةيِضاِفر يالٍتود اِميِقو، ٍةيسالِما ٍةولَد وِطقُس ببس انَكَو، ِةملُأل ِةكَلَاهلَِب
 اهعدِبو وِرماُأل اِتثَدحمب وِلالقَِب اِسالن اِملزِإِب، ِةيدِقالع اِدفسا يف بارقَالت اذَه ببست امكَ
وثِّب الشِهب بِمسِلاملُ نيني ،حىت زعزتع اِئقَعدمه وشابِثكَ اهِم رياالِحن نكَ ،اِتافَرام هو 
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 نيياِسبالع اِءفَلَاخلُ اُءبنأَ اهبساكت اليت ِداِئقَالعو اِرفكَاَأل نِم كِلذَ ريغَو رآِنالقُ لِقخِب ولُالقَ
 .اِتيِساِرالفَ مِهاِتهمأُ نِم
 
و جأَ امدِب ريف ان نأَ امقَاملَ اذَه ذكُنأَ رِم ٍريِثكَ الَقون لَالعاِءم ِفقَّثَاملُوالِذ نيكَ ينواان يدونَع 
ِب هالًجيِبِرالقَ ِعاِقالو وىلِإ يِدِعالب قَالتِبار مع اِفالرثُ، ِةضملا م تبياحلَ مهلُ نق عليِهِإ وااد 
 مهو والُعفَ ام ىلَع ونَرِصي ينالِذ ومالي ِبارقَالت اِةعدِل يٍهنِبتو ٍريذِكتو عٍظو ِةالَسِركَ
علَيونَم. 

 
: ]ياإلسالِم يِعشِرالت يف اهتانكَمو ةُنالس[ ِهاِبتِك يف "ياِعبى السفَصطَم" وركت الدُّالَقَ
 حفتت نأَ واضفَر مهنِكلَ وٍدقُع ِةعربأَ نذُم ِةراِهالقَِب ِةيعالشو ِةنالس نيب يِبقِرلتِل اراد حتتفَ"
دور ميف ةٌلَِثام ملِمالِع مِهِزاِكركَ ةيالنِفج مقُو غَوريَأل، اهنِإ مهنام ِريونَيد قِرتيبىلِإ ان 
 ".مِهيِنِد
 
و الدُّولُقُي كتور "لي أَعمحأُ "وسالُد السقِهالِف اذُست أُوِهوِلص: "بدِد أترِب يِتاسالدىلِإ ِةعو 
يِبقِرالت بني السِةن والشِب ِةيعأُ نِم يٍهوِجتاِذستيلِلاجلَ ي الشيخ "محاملَ دميِند"، نَّأَ ىلَع 
التشيع مذهب اِمخس بأَ عدربهِلأَ ِةع السغَ ؛ِةنأَ رييِنن بعدام بدأت حثَالب لَاطَّوعت ىلَع 
مصِلاَأل مِهِعاِجرِةي وجداَأل تمر يِلختف تامام اعم ِمسِدفَ ..عترنذَِإ يِتاس بِب تأَديٍهوِجت 
 عخضي ال يالِذ اهعاِبطَ اهلَ ةَيلِمالِع ةَاسرالد نلِكو ،يِبقِرالت جِلأَ نِم "يِنداملَ" يِخالش نِم
 .هـ.ا "اِتبغَالرو اِءهولَأل
 
 ال سالِماِإل يِن ِدعي مِقلت ال يِةضاِف الرينِد نَّأَ ِةفَمعِرو، ميِهِف اِهللا كِمح ِةفَعِرم عدب ن؛ذَِإفَ
 ؛ولُقُن ،يِنالد دِمهلَ يمِقأُو، اًاسسأَ ئَأُنِش هنأَو، صٍلأَال ِب ورٍعفَِب

 
 مهعم ِبارقَللت اراهن اراهج وادعيو، مِهِتاَءرِبِب ياِدنيو وِمالقَ الِءؤه نع عاِفدي ال هنِإ
ويِو يجِدستالَصمه ،ويِذعتمهلُ ر ،ويبرر جاِئرممه: 
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م، نه ِمِةمُأل ِلنُخوأَ ومظلَأَ ومجر أَوو هأَ.. قولُا ي ممعلَ ال يلٌاِفغَ لٌاِه جون هال مِإ
وحكمهح كممه، ِإ لبنه يصداِهللا ولُقَ يِهِف ق تاىلع } ا ِمنلْنا أَنزونَ ممكْتي ِإنَّ الَِّذين

ِس ِفي الِْكتاِب أُولَـِئك يلعنهم اللّه ويلْعنهم الْبيناِت والْهدى ِمن بعِد ما بيناه ِللنا
 ].١٥٩:البقرة[ }ِعنونَالَال
 
و بعدم قَا تدنَّ ِإولُقُم، ن داةَعيِبِرقْ التنِة السُّ بنيو  الشِةـعيه أَم حدر نـيلَج: 
 
١-ر جِللٌ عاحلَم فَق ِدانَخ ينهأُ  وهـَتمو ، باعا ِبهعِمٍضر الدُّن نِسيا يري. 
٢- و آخرلَِه جه الء، فَؤهولٌاِه جي مـَّلع. 
 
 ِكرالش نِم يِهلَع وه ام ىلَع مه و ،ةضاِفالر و نِةالس نيب ِبيِرقْالت ىلِإ نَوعدت نم اي فيِكفَ

 بس و، ملَّس  ويِهلَع ى اُهللالّنا صبي نِضر ِعي ِفِنعـَّالط و اِحو البِرفْالكُ و، احرالصُّ
الصحالِكِةاب الِذ ِامرين مات عنهم ـبالني اُهللا ىلّص يِهلَع و لَّسم و هو اٍضر عنمه. 
 
 و اـَينالد امقََأل ه؛ـِتجوز يِف يرِم و، هِضرِع يِف نطُِع الِءؤه نِم دِحأَ لَهأَ نَّأَ ولَ اِهللاوفَ
 .!اهمر نم ِهجو يِف رظُني نْأَ اعطَتاس املَ و، اهدعقْأَ

 
 ؟..ملَّس  ويِهلَ عى اُهللالَّ صِهـِّبي نِضرى ِعلَ عكِلى ذَضر يهالُا بمفَ
 
اللهـَّن ِإمشِها ندِعنَّ أَك رضِب نيكى اُهللالَّ صيِهلَ عو  لَّسأَم ـَل ِإبُّحيا ِمنأَن عاِضرو  ا،ن
نِهشدنَّ أَكش عِفةًر يِسأْ راِئ عةَشِض راُهللاي ع ها أَنلَ ِإبُّحنا ِميأَن ِسفُننأَ ا وِلهينا و 
ـْج أَاِسالننيِعم. 
 
و فُال يوتا القَنِإ ؛لُونلَأطْ مالّكُ هق اِفالرِش ةُضعارات العاءد ،ِع وباروِتاملَ ات ِم الِكاهلَ ون 
 يالت ِةـّيِقالت اِبب نِم وه امنِإ كِلذَ أنَّ فنارع املَّكُ؛ مِهِريغَ و ىارصالن و وِدهالي و اِرفّالكُ
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ِدييِب ونَناه و يعِبتروناه كناًر ِف يناًِكرِد يمِهِني،قَِب  وِردم ونُكُا تالش عاراتم دةًـوي 
 .اتارع الشِهِذ هيم ِفهاؤعاد م وهبِذ كَونُكُا ي مِردقْر؛ ِبثَكْأْ

 
قْأَ ورِلذَ ِلاٍلثَ ِمبِفك ياِل احلَِتقْ الويم قُا يوِه ِبم ِئالرـْي اِإليسِداين اجلَرأمحدي " يد

 ناهللا، ِم  ويِإ... ِةطَاِر اخلَن ِميلَاِئرس ِإِوح مِةوررض ِبِهياِحِصنيا ِبأل الدني م، ِح"جناد
 !!. فقطِةطَاِراخلَ
 

 نيالد َءاج يالت - اتيِرورالض لّكُ- اِتيِرورالض ِمده ىلَع ومقُي ِةضاِفالر نيِد نَِّإ :سادساً
 ني الدونَمِدهي مهفَ، اهيلَع ِةـَظافَحاملُ و اهِظفِْحِب - يانداَأل لُّكُو لْب - يالِمساِإل
 و، ِةحيِح الصِثياِدحَألم ِلِهِضفْر و ،هِصقْن  وآِنر القُي ِفِةاديالز ِبِلوالقَ و، ِهيِفِرحتِب
مهـِيبِذكْتو  تِهيِعِنشلَم عى الصحةاب ،ـُّم للشِهثِِّب وِهبللت ِفيِكِكش ِد ياحلَ اِهللاِني ِو، ق 
 الَاملَ  وسفْالن مونَِدهي و، ةقَدنالز  و اِهللاِني ِدي ِفاِدحلْاِإل و، ةلَاِط البِعدِبم للِْهاِرهظِْإ
 ٍبدأَ و ٍقلْلِّ خكُ  وبس النونَمِدهيَ و، ق حِريغ ِبمِهاِلومأَ  ونِة السُِّله أَاِءم ِدالِلحِتاسِب
ِلسقَِب ؛ميِب مِهِلوجاملُاِزو تِةعِإ  والدُّياِنت ِربِإ  وعالفُِةار كَ الذّاِحكَِن  ووِجرباهللا العياذ اِنر. 
 
و يِدهونَم ِح لَقْالعينِج ييونَزِت اسخداحلَام ِشاِئشو  املخدِم اِترأَ نِلج ِتاسخاِمداه 
 .ثاًـْيِدح ِماللطْ ابحصأَ مِهاموع و، اًميِدقَ ةـّياِئدالِف نِم مِهاِعبتأَ ىلَع اهِب ِريأِثـَّللت
 
ِح وين يضحك آياتمه ىلَع وِلقُع العوام اجلُ وِب اِلهدعىو ِتاناِبسآلِل مه البتي ،ِم وثَ نم 
ادِعلْا اِءعصةم ،مِِ وثَ نم يِف ونَـُّثبمِهي ِهالالِتضـُامل مغفِْو ضةرق ممِهِحاِلص أَ وهمِهاِئو 
الشِصخةي. 
 

 ب؛ر العِةضاِف رنم ِمِهِريغَ نيب ة، ويِوفَ الصانَري ِإِةضاِف رنيا بندن ِعقر ال فَهنِإ :سابعاً
 و، ةداِحو تعرفَت نِْإ و مهولُصأُ و داِحو ِةضاِفالر نيِدفَ، امالش و انَنلب و اِقرالِع ِةضاِفركَ
مكَرزمه و مِعِجرياتمه اِحوةد ،ِع وداؤمه ِلأله نِةالس هو فْنالِع ساءد. 
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 راًيِثكَ هاِبشت ِةضاِفالر مياِلعت نَِّإِف كِلذَِل و ة؛داِحو وِدهالي ولَصأُ و ِةضاِفالر ولَصأُ نَِّإ :ثامناً
 يالِت ةيِقـّللت مِهاِمدخِتاس و ،يةرالس مِهراِتمتؤم و مِهاِتاعمِتاج و، ودهالي يِماِلعت نِم
ِهظْيِب ونَراه ال ام يِطبونَن للمِلذَ لُّكُ، نيِمِلسك يعاطَتِإ اهخوانمه اليوده. 

 
ِلطّاملُ نِّإ وع ىلَع ام ِف اَءجي بوالِتوكُروت اليوِده و تاِلعِمي لْالتوِدم نوح ِريِغ منياألم 
اليود؛ه ِجيده مطابقاًت تاماًم مفَ عتآياِت ىاو أَ وياِدس اِفالرِةض نحاملُ وِمِلسين خةاص. 
 
ِم ونَِّإفَ ك،ِل ذَن تاِلعيم اليوِده تحرم ىلَع اليوِدهنْأَ ي يـتعِب لَامالراب و الغش مع 
اليهيِدو ،و وِجتبه مغَ عِري الييوِده ،ِلكذَوِف كِد يِني اِفالرِةض يحرونَم ـَعالتِب لَامالراب و 
الغِف شيام بيمنه ،و يعِبتأَ ونَرمالَومه بينمه حامر ،و ونَلُِّحي و يِجوونَب ِتاسأَ اللَحماِلو 
 .ةـّنالس ِلهأَ

 
ِم ونت يِماِلعالي أَ وِدهنه يحرم ىلَع اليوِدهنْأَ ي ياِعسأَ دو يغَ ذَِقنِري اليوِدهنِْإ ي رِف آهي 
غَ ِةالَحأَ ٍقرو وِشمك ىلَع ؛وِطقُالس لْب ِجيب هدِطاِئاحلَ م ِنِإ يِهلَع اساعطَت. 
 
ِلذَكَ وكاِف الرةُضفْ يِلونَت عوك،ِلل ذَثْ ِمِمِهام ِم وِلذَ نك ام ِف اَءجِك ياَأل اِبتناِرو 
النعاِنمِل ِةياملَ مِهِماِلععِنِب وِفرعاجلزائري اهللا ةم ،ِك واِبت ]نِبص الناملعلم حسنِمل ]ِباِصو 
ام نهص: "ِف وي الرونَّأَ اِتاي ليع يقطني بن ،و هو ِزوير ِشالرِدقَ، دي اجتمِف عي حِهِسب 
جمِم ةٌاعاملُ نِفاِلخِم انَكَ و، نين خواص الشيأَفَ، ةعـملِْغ رمانه و هداو قْساحلَ فِسب 
املَ ىلَعبوِسحفَ ن؛يملُّكُ وااتمه كَ واناو خسمائةم رٍلج أَفَ ريباًقْتاخلَ وارادِم الصن ِبتاِتع 
 ولَ كأنِب :هاِبتِك وابج ِىلَِإ المالس يِهِلع بتكَفَ، ماِظالكَ االنوم اإلمام ىلَِإ لَسرأَفَ م؛ِهاِئمِد
 مقدتت ملَ كنأَ ثُيح و مِهاِئمِد نِم ٌءيش يكلَع انَكَ املَ مِهِلـتقْم لَبقَ يلَِّإ تمدقَت تنكُ
 ".هنِم ريخ سيالت و ،ٍسيتِب مهنِم هـَلتتقَ ٍلجر لِّكُ نع رـفّكَفَ يلَِّإ

 
و ا اَألذَهمطَرـَّب يقح ى ِفتأَي اِمينفَ ،هِذا ههنِبطَ اكِم يبتلعفر" ن" يدعباس" :ىع 
 انَكَ و، يمِكاحلَ يِزِزالع دبع همعزـَتي يالِذ ِةيِضاِفالر ِةرولثَِّل ىلَعاَأل ِسِلجملِْل عاِبت، "ندرلق
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ـْيِبالطَّ اذَهب مرشنَْأل اًح كُيقَ نَوقَ انَكَ، "تلعفر" امقَ مائمأَ دلفِْطِل ىطَع ،و الِع اذَهالج 
 :هماس لَفْـِّالط نَّأَ وه يٍطِسب بٍبسِل كِلذَ داًعمتم ِضرللم ةيِباِناجلَ اِراآلثَ نِم فاِعضي انَكَ
 !."عمر"
 
انَكَ و هنِبطَ اكيَآ بِف رخ؛"بعقوبة" ي مزِكر مدياىل" ِةِظافَح" يفُرنْأَ ض ياِلعأَ جي يٍضِرم 
اسمأَ، "عمر" هةَـَّيأَ و ِرميٍةض اسمعائشة" اه." 
 
قَ وقَ داملُ اماِهجفَِب ونَدِب اِهللا ِلضمحياِلِتاغْ ِةلَاو اذَه ِضِفاالرواقُلَطْأَـفَ يِثِباخلَ ي يِهِلع ارالن 
ِع لَاِخديِصأُـفَ ِهِتاديِإ بصةًاب اِلبِف ةًغي قَرهـِتب و اسطَتاع بعدالِف اهرإيران" ىلَِإ ار." 
 

 دنِع االِتيِتاالغْ و ِردالغ اِلجم يِف ِةياِسيالس ماِئراجلَ نَّأَ ىلَع يِهِبنـَّالت نِم دب ال هنِإ :تاسعاً
اِفالرلَ ِةضيتس جاِئرفَ مِدرةًـي ال و عشيةاِئو ،ِإ وِه ماني جاِئرمم ِمةٌعد ِقن ِلبلَ عم ِهاِئـم
و رِهوِزمم و رؤاِئسمه ،و قُتأَ ىعلَ وماٍسس ِدقَعِس ياِسيي ،ِه وي مربةُت تاًتيبر عاًكَسري 
منفْأَ و، اًظّمراده يعـَبتِم ونَرأَ نهفَ مِلاِئص أَ وِنجةح اِفالركَ، ةضيال؟ ف و دلَوتمه و 
كْحممه و دعوتال مه الِإ ولُقُت ىلَع مِهِقاِتع. 
 
ِلذَِل وفْأَ نَِّإِف كراد الِف ِهِذهِف- ِقررياالتِتاالغْ ق- مِعِب ونَقُـَتننةقَاِئفَ ٍةاي ،و يفَنق ىلَع 
 نَوكُت نْأَ و، يةاِلع مهـَتافَقَثَ ونَكُت نْأَ ىلَع ونَصيِرح مه و، ةلَاِئالطّ غُاِلباملَ مِهاِددعِإ
 اِتريأِثالت ىلِإ ةافَضاِإلِب، ةياِلع باِتور و اتصصخم مهلَ و، ةدعدتم اٍتغلُِب ةٌفَِرعم مِهيِدلَ
الدِنياِإل و ِةيياِتاَءح يِةِسفْالن اِفالدمِهيِتِبثْـَتِل ِةع ىلَع ام قُيِم ِهِب ونَومن جاِئرم حىت يعمد 
 نيـّائيدالفَ اعةُمج اًميِدقَ تانكَ امكَ يونَفْاَأل يشاحلِش هماِئقَسِإ الِلِخ نِم مِهِريِدخت ىلَِإ
 نِم اهعيِمج يِمتنت ةٌددعتم وعرفُ قرالِف ِهِذه يمثِّلُ ثاًيِدح و، يةيِلاِعمساِإل ِةطَاِمرالقَ دنِع
حثُي قَِتاساؤاه و قِّلَتياه ِهللماِتم ِطاخلَ ريِةالسيملَ ِةرٍزكَر الأَ، داِحو و هو مكَراِإل زأَ اِممو 
نِف لُّكُ، هاِبوهِرطْقُ ي مباشةر. 
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ِم وِل ذَنفْ أَكراحلَاد الثَِّسر ي اِإلِروياِنرقُ ي، وواتالت ئِةِبعالع ِبِةام احلَ الباسيج، وكَرات 

لَّاملسة؛ كَححأمل" كِةر"ِف ، وِت االغِْقرِفاالِتي ِحي اهللاِبز  ،غَ وهِري. 
 
و حكَ نِْإ ىتانت هناك جاِئرِتاغْ مو االٍتي نفَ ٍبهذَفَ، يةِدرأَ لكضاًي يِجرفَ ىلِإ عتىاو 
مِهاِئِملَع و تِرحمِهِضي قَ ىلَعأَ لتِله نِةالس و ِتاعاِربمه مستاِحبي ِمالد لاْاملَ و. 
 
 تلْقُ :لاْقَ دقَرفَ ِنِب وداود نع :]األنوار حبار[ و، ]عةيالش ِلاِئسو[ يابتِك يِف اَءج دقَفَ
 يِقات نِكلَ و .مالد اللُح :القَفَ ؟ِباِصالن ِلتقَ يِف لُوقُت ام :المالس يِهِلع اِهللا ِدبع يألِب
لَعقَ نِْإفَ، كيدرنْأَ ت ِلقْتب لَعِهي أَ طاِئحو تِف هـقَِرغي ال يكَِل اٍءم يشهد لَعيافْفَ كلع. 
 
و لّعاِإلق ماخلُام ميُِّنيلَ عقَا ِبذَى هِنِإِف: هِلواس طَتعنْ أَتأْ تذَخالَ مفَه ذْخه و ابِإثْع ليا ن
 !.ساخلُمِب

 
ولُقُي اِحصِك بلَ":]للتاريخ مث هللا[ابتام انهىت كْحلوي آل م ِفِإ ييِق رثْأَ ىعلَ انَراِمي 
 ةعيالش اِءملَع لىع بجوت ا،هيِف وِرماُأل اممِز يِنيماخلُ اِمماِإل ِملُّست و ِةيالِمساِإل ِةروالثَّ
 اهمكُحي ِثيِداحلَ ِرصالع يِف يٍةِعيِش ٍةلَود ِلأو ياِمِقِل ِميِظالع ِرصالن ذاهِب اِمماِإل ةئَِنهت و ارةيِز
 .اءهقَالفُ
 
انَكَ و اِجوب التِةـنئه قَيع علي شِصخثَكْأَ اًيِم رغَ نِل يِريِتالقَعي ِثالواِإلِب ةَقَياخلُ اِممميِني. 
 نِم هِتدوع رثِْإ هرانطَ اِمماِإل وِلخد نِم - أكثر مابر و - فصن و ٍرهش دعب إيران ترزفَ
مفَنباريس، اه بحكثرياً يب فَر، اِنكَ وِز تِتاِريي مِرفَنةًد ِز نعيِةار ِدفْو لَعاِءم الشيِف ِةعي 
 .اقرالِع
 
ِف وي لْجٍةس خٍةاص ماِإل عِل الَقَ اِممي: سدي ِل األوانُ آنَ سني،حتيِذِفن وصاألئَ اايةم 
لَصواِهللا ات لَعم،ِهي سنِفسِد كاَءم ِبواِصالن قْنأَ لُتاَءـَنبمه ِحيي وتسِن ناَءسم،ه لَ ون 
نِرتأَ كِم داًحنهم فِْلتِم ياب،قَالِع ن و سونُكُت أمالُومه اِلخِشِل ةًصيأَ ِةعِله البت،ي و 
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سنمحةَكَّو مِداملَ  وية ِمننو اَألِهج نََّأل ِضر هِنـيات املديِنيِتـن صارات ملَقَع 
الواِبهني،ـي ال و بنْأَ د أَ كربالء ونَكُتراملُ اهللا ضباملقَ ِةِكاردِق ة،سةًلَب ِف اِسللني الِةالص و 
سنِلذَِب ققَّحك لْحِئاَأل مِةم لَعالسالم مِهي. 
 
 " !!يذنِفالت الِإ يِقب ام و ا،هـِتامقَِإ ِلجأَ نِم ويلةطَ واٍتنس انداهج يالِت ناتلَود تامقَ دقَلَ
 .هـ.ا

 
ذَِإ وا رطْبنة ِبولَقُ املَِهِذا هِعاِقواِف الرِةضالي وِفم الِعي اقرِج؛ نفَ أنّد لقي الغدر و جيش 
 .امي ِقري خِةمِه املُِهِذه ِبام قَدما قَِهِريغَ  ووِمع املزيِدهاملَ
 
وفَه اِهمدي وتيِل بِة أَهنَّةَ السجِث ِبححالب ناِهِدين عاملُج ،ىت وح ملَ لَو ِجدميوه، مفَِإِنه 

 ما لكُ نهِب و ،أَعِراِضِهِم اِستباحِة و ،سجِنِهم و ،النساِء اقِْتياِد و ،الرجاِل ِبقَتِل يقُومونَ
ِكنمأَنْ ي بهتني وِت ِمنيِل بِة أَهنالس، تحبفَأَص اكنه ِديداِئِم ِمِن العاجلَر، و 

 أَو ِبمفْرِدها الراِفِضية اِملِليِشيات و الِعصاباِت هِذِه ِبها قَامت التِّي املَآِسي و ،االنِتهاكَاِت
 حدثَ ما بشاعِة علَى تدلُّ التي و، ِمنها تحِريِضِب و املُحتلَِّة اَألمِريِكية القُواِت ِبمساعدِة

 الِعلِْميِة اِخلبراَِت و، العلْيا الشهاداِت لَِةمح ِمن اِملئاَِت فَقَتلَ، الِعجاِف السنواِت هِذِه لَالَِخ
 أَِئمِة ِمن القَتلَى ِمن اِملئاَِت عن ناِهيك ؛الَهندسِة و ،الِطب و ،الشِريعِة علُوِم يف اِدِمييِةواألََكَ
 ِمئَات و ،السِني الوقِْف ِديواِن منتِسِبي نِم املَساِجِد ِفي ِلنيالعاِم و ،اخلُطُباَِء و ،ِداِجساملَ

قَِلنيتاملُع ِة ِمناِجِد أَِئماملَس اَِء واخلُطُب ِل واِجِد أَهاملَس ،ِمئَات و اِجِد ِمني املَسالت تم 
 التي أَو، كبريا ضررا تضررت أو تدمر اليت املَساِجِد عشراِت و، ِإهانتها و مداهمتها

تِلاسوا يهلَيع، و ولَحاٍت إىل تنِِييسح اِك أَوِذ نأَمعيِبِللْت، ةً واصافَظَاِت ِفي خاملُح 
 .اجلَنوِبيِة و ،الوسطَى

 
ملْ و ِقفم يهيغب، و مجهلَى وراِل؛ عجالر ِتقَالَ طاَلَ لْباِء ِاعسالن، ِهنابِاغِْتصلَ،وقَتو 

الَ ِإ املُسِلِمني ِمن نِصري ِمنالَ و م،ِمنه الرضِع حتى اَألطْفَاِل قَتلَ وكَذَِلك، نِمنه احلَواِمِل
نم ِحما، اُهللا رهللا فَِإن ا وِه إنونَ إلياِجعر. 
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 ِبرسوِل اًمستهِزئ الدِنمرك ِمن الصِليِبِيني أَحد رسمه ما علَى مالَاِإلس أُمةُ ثَارت دقَلَ :عاشراً
 .ِمالَالس و الصالِة علَيِه رسوهلا علَى غريِتها علَى يدلُّ ما هو و، سلَّم و علَيِه اُهللا صلَّى اِهللا

فالَ فَكَي تةُ ثُورِغري لَعاِءم ِمالَاِإلس و اِتِهدلَى عِف عرش، مقَاِم و يبلَّى النِه اُهللا صلَيع و 
لَمالِذي س هِقصتنة هؤالُء ياِفضاللِّئَاِم الر، ونَ الَِّذينرتستِبِب يثَو بِل حِت أَهيالب، و مه 
 .أَجمِعني الناِس إىل ِديِنِه حملَِة و ،أَصحاِبِه و ،النَِّبي بأزواِج ِنِبالطَّع ؛ٌءآرب ِمنهم

 
 رجلٌ الَ؛ ما هو إكِلذَ ِبِهِملْ ِعدع بينِدِسفْفَواِهللا من يتقَرب إىل هؤالِء الراِفضِة املُبتِدعِة املُ

قَس ىقَدو ،هقَلْب  ههجو أَظْلَم،و  مجدت هنيع. 
 

 ،أَسس املَنهج التكِْفِريي الضال املُنحِرف أَولُ ِمن تبنى و مه ةضاِفالر نِّإ :حاِدي عشر
 فَتح و ،الدين لَنا نقَلُوا ِممنسلَم   كَفَّروا ابِتداًء جلَّ صحابِة النيب صلَّى اُهللا علَيِه وحيثُ
 اجلَاِنِب ِفي حمصوراً تكِْفِريِهم خطَر يكُن لَم و، املَعمورِة أَرجاء ِإلَى مالَاِإلس ِبِهم اُهللا

ظَِريب النسلْ ،فَحى بدعت اجلَاِنِب إىل ذَِلك ِليمالع ،ملُ فَهأَو نم نةَ سنئَةَ السيِل السِبقَت 
 .هغَير و عنه تعالَى اُهللا ِضير الفَاروق عمر سيدنا مع فَعلُوا كَما ،ِمنياملُسِل خلَفَاِء و أَِئمِة

 
كِْفِري وِة التِقيدلَةُ عجى عادمتِة كَافَّةً تِل السُّنكِْفري أَهإىل ت مهدِعن، نم ِممهونمساَء ينأَب 

امةالع اِصبوِة النجكَاِر ِبحِل ِإنِة أَهنٍل السأَِصيٍل ِلأَص مهدِعن وِل ِمنالَ أَ ؛ِديِنِهم أُصو وه 
 .الفَاِسِدةَ عقَاِئِدِهم أُصوِل و مرتِكزاِت أَهم ِمن جعلُوه الِذي و، الِعصمِة و اِإلمامِة أَصلُ

 
ِم وام يجسذَا دى هنم ،املعهاِقعو ِليملَى العع رِة مِمنم ،األزاهرثُ فَنيوا حكَّنمت و تهأَي 
 واليوِم، املُنحِرِف التكِْفِريي املَنهِج هذَا ِلتطِْبيِق اودع والِعمالَِة واِخليانِة الغدِر ظَرف لَهم

 السنِة أَهِل أْموالَ و ،ضراعأَ و ،ِدماَء املَقَاِل ِلساِن عن احلَاِل ِلسانُ ِبِه ِنييغ ِبما استباحوا
، زعِمِهم علَى السنِة ألهِل ذَِلك ِبِنسبِة الشرِكيِة املَراِقد بعِض ضرِب ذَِريعةَ اتخذُوا حيثُ
 ولَم، عِديدٍة وأَمياٍل يخاِسرفَِب ناألمريكا ِهمسادات تجاوزها قَد اِءاحلَمر خطُوِطِهم أَنَّ ِعلْما
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كرحم تهاِجعرةُ ماهلَاِرب اِرجِئٍذ ِدالَالِب خِحين –اِهيكن نِهم عاموا -عاكنا سكَم لَتفَع 
موالي عِل مِة أَهنلْ، السب لَ وكَافَ قَابأَو شيِديِهم جهاِت مِت قُوي ِلالَاالحالت تبرض قَداملَر 

 وأَذَلَّ مهلَتقَ ملن وِصغاٍر ِبِذلٍَّة أَسِلحتِهم ِبتسِليم عنه اُهللا ِضير عِلي لِإلماِم املَزعوِم
 واِهيةً ذَِريعةً املَزعوميِن كَِريالعسو الَهاِدي مرقَدي ضرِب مسرِحية فَكَانت ،مقَدساِتِهم

 جماعٍة بني زيمت أَنْ دونَ السنِة أَهِل جِميِع علَى الدِفني ِحقِْدِهم ِقناِع عن كَشفَت زاِئفَةً
 .أُخرى أَو ِمنهم

 
ا وِمم ِثريي بجذَِه أَنَّ ،العاِل هة اَألفْعِشيحم الوهِمن ِنلْ لَماَء تدأَع ِمالَاِإلس وِد ِمنهالي 

 عوٍن خير مهلُ كَانوا العكِْس؛ علَى بلْ ،اليوم نراه كَما العاِمل أَنحاِء جِميِع ِفي والنصارى
 أَنَّ كَافَة ِللْناِس تتجلَّى ِبهذَا و .وأَهِلِه مالَاِإلس علَى الدهوِر كَر و ،العصوِر مر علَى ونِصري
 ساِدِتِهم ِمن أَزمتها تتِعلَفْاِ اليت و ،الشرِكية مراِقِدِهم ِبسبِب هِذِه الغوغَاِئية ثَورتهم
 علَى املَعصومني أَِئمِتِهم ِتامرح ميهمِدقْت و بلْ تعِظيِمِهم علَى دِليل خير لَِهي ،اُوِس
مراُهللا اِتح ورِهوِلس ِلِمنيوِح املُسينام تنتهك ِل ِمناِء ِقبديِن أَعى ِفي الدتِبقَاِع ش ِضاألر، 
 صلَّى سوِلللر ةَيئَِساملُ روالص نشر من علَى اليوم أفْعاِهلم من نراه كَما همثَاِئرت تثُر مل فَمثالً؛
ِمما يدلُّنا علَى  وأَهِلِه ِمالَاِإلس لعِقيدِة اؤواسأَ الذين الْمحتِلني علَى و، سلَّم و علَيِه اُهللا

هتيِلِهم أئمتفْضقَاِم اِهللا ولَى موِلِه الْكَِرمي م عسر. 
 

  ؛فَيا أَهلَ السُّنِة أَِفيقُوا وانتِهضوا
 
وا وِعدتِللَفِْظ ِاس و كَروِم بمة أَفَاِعي ساِفضي ،الرالت تغُ كَانلْدكُم ِبكُم تومستوَء وس 

 و الطَّاِئِفيِة ترِك ىدعاو ِمن كَفَاكُم و، اذَه انِموي وِإلَى، الِعراِق ِلالَاحِت منذُ العذَاِب
، كُمِمالَِاسِتس و كُمتثِْبيِط و كُمِلترِويِض حاالَِس تستخدم أَصبحت التي و، الوطَِنية الِوحدِة

طِْبيِع ولَى كُمتِبِن عالُج ون حنيضرعتِد تِلكَي هؤالِء لَؤِم و، وا الِذينكَان ِمن زرأَب نالَى مو 
املَ ولَ ستاملُح ،ى وعريِب ِفي سخت ِبوهاِت نريدالَالِب خ. 
 



 

٦١٩ 

فُوا لَم وكْتذَا يلْ، ِبهوا برمتاسِفيِذ ونطَّّطَاِتِهم ِبتخم وِمِهم ومكُم سلَيع ِس ِبِزياحلَر و 
الشوا ،ِةطَرقَعا فَأَوا موقَعأَو ِمن اِئمرج، ٍن وِفت نيفُوِفكُم بص ٍل ِمنقَت، ٍب وهن، ِتقَاٍل واع 

 مِبمناِصِبِه أَو لالَاالحِت لَقُواِت ِبمساندِتِهم أَكَانَ سواٌء، ِنساٍء و ،أَطْفَاٍل و ،ِلِرجاٍل
 و، أَبناَءكُم ِبِه فَيذَبحون ،العذَاِب سوَء ِبِه يسومونكُم ِغطَاًء اتخذُوها اليت و ،الرَّسِميِة
يحتسونَي اَءكُمِنس. 

 
م واهروا نقَدكَةَ طَطَاخلُ عرتاخلَِبيثَةَ املُش، وا ومقَاسا تهاروأَد ،اِنيتفَالِسيس اِنياِعظُ اإليرو 

 خيْدم ِبما و، السنِة أَهِل علَى وىالَالب ذَاِت الفَتاوى نِعرشي الزندقَِة و ِللْكُفِْر ِإمام احملْتِل
 ،اِخلراِف ِبجلُوِد يتستَّرون ِذئَاِبِهم ِمِن همالَوا من و ،اجلَعفَِري و ،احلَكَِيم و ،احملْتِلني مصاحلَ
 ِسيِعتو و ثِْبيِتتل الواِقِع و احلَِقيقَِة ِفي ِهي و، ظاهراً املَزعومة الِسياِسية العملَية ثَوِب ِبلَبِس
 .الراِفِضي اإليراين الفَاِرِسي ِللْحكِْم اجلُغراِفيِة الرقْعِة

 
ا وا يف أَماَء مراِليس وونَ الكَواِرسملَةَ فَيِة محادِة اِإلباِعيِة اجلَمظَّمة املُنِرسذُ الشنم أَكَثْر من 
 من املُجتمِع يف السنِية البناَءة الِفئَة ِبخاصةً و، املُجتمع اتطَبقَ ِفمختِل علَى سنواٍت ِثالَثَ
 التي حسيِنيام بعِض و ،الداِخِلية سجوِن غَيابات ِفي االعِتقَاالِت و االغِْتياالِت لالَِخ

 .العذَاِب سوَء فيها السنِة أَهلَ يسومونَ
 

 عِقيدِتهم مايِةِح علَى اًسأَسا امعقُود تشكيلُه كَانَ فَقَد ،ملَهِدي املَزعوم ِعندهمأَما جيش ا
 ِلتمكِني ِبها يقَاِمرونَ بِديلَةً ورقَةً جعلَه ؛تهِيِأِتِه من أَرادوا و، السنِة أَهِل حماربِة و ،الراِفِضية
  .احلُكْم ءالَالعِت الِسياِسيني كَفَِّة علَى راِجحة املُقَاومة كَفَّة كَانت ِإذَا فيما ِفِضيِةالرا العِقيدِة

 
ِق وملَى عا علُّندِمِماَّ ي،ذُوِر ِحقِْدِهم  وا :جم هدر ذَكَرى الصدقْتِل ِفي مٍة أَوطْبخ ِفي لَه 

ِإنَّ هذَا اجلَيش أُنِشأَ ِلمعاقبِة ( :ِفيها قَالَ، جيِشِهم تشِكيِل و ،ِليبينيالص دخوِل بعد الكُوفَِة
ناهللا ع ِضير ِليع ِمِننيِة أِمِري املؤعيب نع لَّفخمن تذَا الكَالَم  ،!)هِتي هوا ِإخلُوا يأَمفَت

 .بينهم  و، بينناالِذي صدر ِمنه قبلَ أَنْ تطْلَق طَلْقَةٌ
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اَء قد وِم جوالِذي الي تانب سَءوتيِصِللْقَا مه، اين والد ،و ترِقيقَ ظَهحتراٍء ِلكُِل مه، و 

 و، مةِذالَ  والَ ِإ مؤِمن ِفي يرقُبونَ الَ احلَاِقِدين ءالَهؤ نّ، الَِللْشك مجالًا جيعلُ ال ِبما ساِمٍع
 و ،املُصلِّّني و ،املَشاِيِخ قتِل و ،ظُلٍْم و ،بغٍي ِمن فَعلُوا ما فَفَعلُوا، أَكْبر صدوِرِهم يخِفت ما

 تيئاامل ِمن يقْرب ما علَى ِقياِسية ِبِفترةً و، القَِريب باَألمِس ِبلَيٍل رتدب بعمِلية الناِس أَبِرياء
 ِبترِتيِب مدروسا و ،مفُتعالً مدبرا كَانَ ِمنهم اجلَباِن العملَ هذَا أَنَّ علَى يدلُّ ِمما مسِجٍد
ومن أَظْلَم ِممن منع مساِجد اِهللا أَنْ يذْكَر ِفيها اسمه { :تعالَى قَالَ فقَد ،ِئيةالسب الدولَة
سا ِإولُوهخدأَنْ ي ما كَانَ لَهم ا أُولَِئكاِبهرى ِفي خالَع ملَهو يا ِخزينِفي الد ملَه اِئِفنيخ 

ِظيمع ذَابِة ع١١٤:البقرة[ }ِفي اَآلِخر.[ 
 
لَوِقف مي راَألم دذَا ِعنه لْ ،احلَدلُوا بلَةً فَعِفع دنِبني هلَاَ ىيج اِصِر اِريِخالتِدِهم املُعفَربت 

حيثُ  ،الديِن ِلهذَا املُحاِرِبني اَألصِليني الكُفَّار عن ِبها واازتام و ،فَاقُوا مشينٍة كُفِْريٍة ِبأَفْعاٍل
اِحفقُوا املَصزم، اِت وةَ اآليآنيالقُر، املَ واملَع ةالَاِإلسِفي ِمي رشوِت من اِتالعى اِهللا بيتح 

 !.نيؤفَكُو أنى اهللا قَاتلَهم حقًّا اِهللا أَعداُء أَنهم أَثْبتوا
 
اجترأْت علَى ِحمى أَهِل السُّنِة،   و،لَقَد تعديت حدودك ؛]مقتدى الصدرأي [ نقُولُ لَهفَ

تيعاد ذَِلك دعب وراً ثُمز،كَ  وا وِدليساً ِذبت،متِْويهاً  و،اعبر أَتأَم نِمم كأَنِة  بايِه ِبِحم
ِة، وِل السُّناِجِد أَهسم و ،كعكَِة مرولَ املَعخا دقَِبلْن قَد نحِه فَنلَيع اِمكقَطيِع أَغَن عم، 

ِكلَ وقُ نأَنْ ت دِن، البيِن اثَنطَيرِبشا، وِبِهم ل ومفْعت الُك؛الَ أَخ 
 

 ؛كُممن معك وقْفَِة رجٍل واِحٍد تستردونَ ِفيها أَسِلحت  و،تن أَأَنْ تِقف :الشرطُ اَألولُ
 قَام و ،وطَهشر علَيكْم فَرض أََنْ يوم، صاِغِرين أَِذلّة أَنتم و ،ِللْصِليِبيني ِبعتموها التي

 .املَزعوم يِرداحلي الصحن جنوِدِه أَقْداِم وطئَت و ،داِركُم عقِْر ِفي ِبِإهانِتكُم
 
 .ه من عرف واِلدالَِّإ ِفي جيِشك ِلِقتاِلنا  يخرجالَّأَ :الشرطُ الثَّاين و
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}لَِكنِرِه ولَى أَمع غَاِلب اللَّهونَولَمعاِس الَ يالن ٢١:يوسف [} أَكْثَر[ 

 
 أَبو مصعٍب الزرقَاِوي

 أَِمير تنِظيِم القَاِعدِة ِفي ِبالِد الراِفدين
 

 و عضو مجِلِس شورى املُجاِهِدين ِفي الِعراق
 اقن–الِعرياِفدالر ِبالد  
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 ؛ و بعد الترحم على شيخنا اهلُمامتاِماخل يف و
 :لك أخي الكرمي، و لِك أخيت الفاضلة ،بضع كلماتلنا 

 

  ...ياطاإلحت بعد باألسباب خذ و اهللا على توكل

  ...اجلزاء اهللا على و انشرها و 

 . ..العوام إمثَ عليك فإن تفعل مل فإن

  ...األفالم تِصلُهم ال و إنترنت ال و حواسيب ميتلكون ال ممن

 

   ... ...نفْسكنفْسك  ِإالَِّإالَّ  تكَلَّفتكَلَّف  الَالَ  اللِّهاللِّه  سِبيِلسِبيِل  ِفيِفي  فَقَاِتلْفَقَاِتلْ{{

  الْمؤِمننيالْمؤِمنني  وحرِضوحرِض

 }}تنِكيالًتنِكيالً  وأَشدوأَشد  بأْسابأْسا  أَشدأَشد  واللّهواللّه  كَفَرواْكَفَرواْ  الَِّذينالَِّذين  بأْسبأْس  ففيكُيكُ  أَنأَن  اللّهاللّه  عسىعسى... ... 

 .اهللا ِبحمد متَ و إنتهى
 

 مجعو أَ ههجخر، 
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